
 

  Parlamentul României    
 

COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ  16 septembrie 2005 
AMENAJAREA TERITORIULUI SI ECHILIBRU  Nr.26/359 

                        ECOLOGIC 
 

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
din ziua de 16 septembrie 2005 

 
 Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 

ecologic şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 16 septembrie 2005 între orele 8.00 – 12.00. 
  Pe ordinea de zi au figurat următoarele probleme: 
 
 AVIZE 

1. PL-x 349/2005 - Proiect de Lege privind aprobarea Deciziei Comitetului Mixt 
România-Turcia nr.12/2005, referitoare la decizia de amendarea a Protocolului D 
privind definirea noţiunii de produse originare şi metodele de cooperare 
administrativă, în cadrul Acordului de Comerţ Liber dintre România şi Turcia. 

2. PL-x 350/2005 - Proiect de Lege pentru acceptarea Anexei IV revizuită la 
Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, 
modificată prin Protocolul încheiat la Londra la data de 17 februarie 1978, 
adoptată de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC.115(51) a 
Comitetului pentru Protecţia Mediului Marin la Londra la 1 aprilie 2004. 

3. PL-x 351/2005 - Proiect de Lege pentru acceptarea amendamentelor la Anexele 
Protocolului din 1978 referitor la Convenţia internaţională din 1973 pentru 
prevenirea poluării de către nave (MARPOL 73/78), adoptate de către 
Organizaţia Maritimă Internaţională la Londra prin Rezoluţiile MEPC.111 (50) la 
4 decembrie 2003 şi MEPC.116(51) la 1 aprilie 2004. 

4. PL-x 358/2005 - Proiect de Lege pentru modificarea anexei la Legea fondului 
funciar nr.18/1991. 

5. PL. – 369/2005 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr. 48/2005 pentru reglementarea unor măsuri privind numărul de 
posturi şi cheltuielile de personal în sectorul bugetar. 

 
SESIZĂRI ÎN FOND 

6. Pl-x 296/2005 - Propunere legislativă pentru declararea ca oraş a comunei Podu 
Iloaiei, judeţul Iaşi. 

7. Pl.-x 298/2005 - Propunere legislativă privind înfiinţarea comunei Adăşeni, 
judeţul Botoşani. 
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8. 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.  

9. PL.-x331/2005 - 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:20.09.2005)  

10. PL.– x375/2005 - Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
360/2003 privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice 
periculoase.(termen:16.09.2005) 

 
  La punctele 1, 2, 3 şi 5 ale ordinii de zi respectivele proiecte de legi au fost 
avizate favorabil cu unanimitate de voturi.  
  La punctul 4 al ordinii de zi respectivul proiect de lege a fost avizat 
favorabil cu unanimitate de voturi.  
  La punctul 7 al ordinii de zi respectiva propunere legislativă a fost 
dezbătută şi votată favorabil cu 25 voturi pentru, 1 împotrivă şi 1 abţinere. 
  La punctul 6, 8 şi 9 ale ordinii de zi respectiva propunere legislativă şi 
respectivele proiecte de legi au fost amânate. 
  La punctul 10 al ordinii de zi respectivul proiect de lege a fost dezbătut şi 
votat favorabil cu unanimitate de voturi. 
  La punctul „Diverse” al ordinii de zi s-a discutat şi aprobat cu unanimitate 
de voturi deplasarea domnilor deputaţi: Mănescu Rareş Şerban din partea Grupului 
parlamentar al PNL, Bardan Cornel Stefan din partea Grupului parlamentar al PD şi 
Stănescu Cristian din partea grupului parlamentar al PRM la Jakarta, Indonezia, în data 
de 3 octombrie 2005 cu ocazia „Zilei Mondiale a Habitatului”.  
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