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COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ,   25 august 2005             
AMENAJAREA TERITORIULUI SI ECHILIBRU             Nr. 26/291 

                        ECOLOGIC 
 
 

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
din zilele de 22, 23, 24 şi 25 august 2005 

 
  Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic şi-a desfăşurat lucrările în cadrul activităţii parlamentare pe 
timpul vacanţei de vară în ziua 22 august 2005 între orele 14.00 – 17.00, în 
zilele de 23 şi 24 august 2005 între orele 10.00 – 16.00 şi în ziua de 25 august 
2005 între orele 10.00 – 12.00. 

  
Pe ordinea de zi  a şedinţelor au figurat următoarele probleme: 

 

 
AVIZE 

 

1. Pl - x 265/2005 - Propunere legislativă pentru înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru 
Monitorizarea Achiziţiilor Publice. 

2. PL. – x 271/2005 - Proiect de Lege pentru completarea Legii 
fondului funciar nr.18/1991, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

3. Pl. – x 274/2005 - Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a 
salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru 
persoane care ocupă funcţii de demnitate publică. 

4. Pl. – x 275/2005 - Propunere legislativă pentru modificarea Legii 
fondului funciar nr.18/1991, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

5. PL - x 280/2005 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.62/2005 pentru completarea Ordonanţei de 
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urgenţă a Guvernului nr.90/2002 privind ratificarea Acordului de 
împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru 
Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 3 aprilie 2002, 
pentru finanţarea proiectului de dezvoltare rurală. 

6. PL - x 292/2005 - Proiect de Lege pentru completarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.179/2002 privind demilitarizarea 
unităţilor aparatului central al Ministerului Administraţiei şi 
Internelor şi a structurilor subordonate acestuia. 

7. PL - x 301/2005 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.66/2005 cu privire la rectificarea bugetului 
de stat pe anul 2005. 

8. PL-x 303/2005 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.33/2005 privind reglementarea unor măsuri 
financiare în domeniul bugetar. 

9. PL - x 309/2005 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului nr. 79/2005 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 678/2001 privind prevenirea şi combaterea 
traficului de persoane. 

10. PL-x 311/2005 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului nr. 82/2005 pentru aprobarea numărului de 
exemplare din speciile urs, lup, râs şi pisică sălbatică, care se pot 
recolta în cadrul sezonului de vânătoare 2005-2006.  

11. PL-x 313/2005 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului nr. 86/2005 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.541/2002 privind economisirea şi creditarea 
în sistem colectiv pentru domeniul locative. 

12. PL-x 315/2005 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului nr. 88/2005 privind desemnarea Spitalului 
Clinic Judeţean de Urgenţă Sfântul Spiridon Iaşi ca operator 
medical al unui elicopter aflat în administrarea Ministerului 
Administraţiei şi Internelor şi aprobarea modului de operare, 
funcţionare şi finanţare a asistenţei de urgenţă acordate cu acest 
elicopter. 

13. PL-x 317/2005 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului nr. 91/2005 privind instituirea Programului 
de acordare a unor ajutoare băneşti populaţiei cu venituri reduse 
care utilizează pentru încălzirea locuinţei gaze naturale.  

14. PL-x 323/2005 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului nr. 103/2005 privind modificarea şi 
completarea Legii nr. 1/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, 
Industrie Alimentară şi Dezvoltare Rurală şi a Ordonanţei de 
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urgenţă a Guvernului nr. 142/2000 privind înfiinţarea, organizarea 
şi funcţionarea Agenţiei SAPARD pentru implementarea tehnică şi 
financiară a Instrumentului special de preaderare pentru agricultură 
şi dezvoltare rurală.  

15. PL-x 326/2005 - Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului nr. 89/2005 privind modificarea şi 
completarea Legii nr.373/2004 pentru alegerea Camerei 
Deputaţilor şi a Senatului. 

16. PL-x 327/2005 - Proiect de Lege privind respingerea Ordonanţei 
de urgenţã a Guvernului nr. 99/2005 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea 
referendumului.  

17. PL-x 330/2005 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului nr. 102/2005 privind libera circulaţie pe 
teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii 
Europene şi Spaţiului Economic European. 

18. PL-x 334/2005 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului nr. 108/2005 privind unele măsuri în 
domeniul salarizării persoanelor care ocupă funcţii de demnitate 
publică, alese şi numite, din administraţia publică locală. 

19. PL-x 335/2005 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere. 

20. PL-x 336/2005 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului nr. 110/2005 privind vânzarea spaţiilor 
proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ- 
teritoriale, cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor 
în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical. 

21. PL-x 339/2005 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului nr. 113/2005 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 
privind regimul străinilor. 

22. PL-x 343/2005 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului nr. 117/2005 privind acordarea unui sprijin 
direct al statului producătorilor agricoli pentru înfiinţarea culturilor 
în toamna anului 2005. 

 
 

SESIZĂRI ÎN FOND 
 

23. Pl-x 237/2005 - Propunere legislativă privind înfiinţarea comunei 
Teşcani, judeţul Bacău. (termen: 14.09.2005) 

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=6534
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24. Pl-x 239/2005 - Propunere legislativă privind înfiinţarea comunei 
Estelnic, judeţul Covasna, prin reorganizarea comunei Poian. 
(termen: 14.09.2005) 

25. Pl-x 250/2005 - Propunere legislativă privind înfiinţarea comunei 
Pesac, judeţul Timiş. (termen: 08.09.2005) 

26. Pl-x 277/2005 - Propunere legislativă privind obligativitatea 
înscrierii grupei sanguine şi RH-ului în actul de identitate şi 
permisul de conducere auto. (termen: 20.09.2005) 

27. PL-x 282/2005 - Proiect de Lege pentru aprobarea 
Amendamentului la Protocolul de la Montreal privind substanţele 
care epuizează stratul de ozon, adoptat la Beijing la 3 decembrie 
1999. (termen: 08.09.2005) 

28. Pl-x 285/2005 - Propunere legislativă privind declararea ca oraş a 
comunei Bragadiru, judeţul Ilfov. (termen: 08.09.2005) 

29. PL-x 314/2005 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului nr. 87/2005 privind abrogarea art.8 alin.(4) 
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2003 pentru 
stabilirea unor măsuri privind înfiinţarea, organizarea, 
reorganizarea sau funcţionarea unor structuri din cadrul aparatului 
de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate 
ale administraţiei publice centrale şi a unor instituţii publice. 
(termen: 05.09.2005) 

30. PL-x 320/2005 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului nr. 95/2005 pentru modificarea art.4 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.86/2002 privind înfiinţarea 
Ghişeului unic în punctele de trecere a frontierei de stat a 
României. (termen: 05.09.2005) 

31. PL-x 321/2005 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, 
reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români. (termen: 
05.09.2005) 

32. PL-x 331/2005 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului nr. 105/2005 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei 
Naţionale pentru Locuinţe. (termen: 07.09.2005) 

 
  La punctele 1, 3 şi 4 ale ordinii de zi, respectivele propuneri 
legislative au fost respinse cu unanimitate de voturi. 
  La punctul 2 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat 
favorabil cu 25 voturi pentru şi 2 împotrivă – domnul deputat Tudor Constantin, 
grupul parlamentar PC şi domnul deputat Vlădoiu Aurel, grupul parlamentar 
PSD. 
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  La punctele 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21 şi 22 ale 
ordinii de zi, respectivele proiecte de legi şi propuneri legislative au fost avizate 
favorabil cu unanimitate de voturi. 
  La punctele 7, 8, 15 şi 16 ale ordinii de zi, respectivele proiecte de 
legi au fost amânate. 
  La punctele 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 şi 32 ale ordinii de zi, 
respectivele proiecte de legi şi propuneri legislative au fost amânate în vederea 
primirii avizelor de la comisiile avizatoare.  
  Din numărul total de 27 de deputaţi membri ai Comisiei, au fost 
prezenţi 27 de deputaţi. 
 

  
 
 PREŞEDINTE, 

SECRETAR, 
 DAN ŞTEFAN MOTREANU 

 VASILE FILIP SOPORAN 


