
 

  Parlamentul României    
 

COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ  30 septembrie 2005 
AMENAJAREA TERITORIULUI SI ECHILIBRU  Nr.26/392 

                        ECOLOGIC 
 

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
din zilele de 29 şi 30 septembrie 2005 

 
 Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi 

echilibru ecologic şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 29 septembrie 2005 între orele 
17.00 – 20.00 şi în ziua de 30 septembrie 2005 între orele 9.00 – 13.00. 
  Pe ordinea de zi a şedinţei din 29 septembrie 2005 au figurat 
următoarele probleme: 
 

AVIZE 
1. P.L. – x 383/2005 – Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.74/2005 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale 
pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice (procedură de 
urgenţă – termen: 27.09.2005). 

2. P.L. – x 395/2005 – Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, 
etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase. 
(Prioritate legislativă U.E. – termen 3.10.2005) 

3. P.L. – x 399/2005 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.70/2005 privind aprobarea scoaterii din rezerva de 
stat, sub forma de împrumut, a unor cantităţi de combustibil pentru 
Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice şi Termice 
„Termoelectrica” – S.A., filialele sale, complexurile energetice Craiova, 
Rovinari şi Turceni, Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare – 
Sucursala „ROMAG – TERMO” şi centralele termice şi electrice de 
termoficare aflate în administrarea consiliilor judeţene şi locale. (Prioritate 
legislativă  – termen 3.10.2005) 

4. P.L. – x 400/2005 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.57/2005 pentru modificarea Ordonanţei 
Guvernului nr.38/2003 privind salarizarea şi alte drepturi ale 
poliţiştilor.(termen 3.10.2005) 
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5. P.L. – x 409/2005 – Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.32/2005 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.263/2004 privind asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare 
prin centrele de permanenţă. (Prioritate legislativă  – termen 14.10.2005) 

6. P.L. – x 405/2005 – Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 
Legii muzeelor şi a colecţiilor publice nr.311/2003. (Prioritate legislativă  – 
termen 3.10.2005)  

7. P.L. – x 404/2005 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.121/2005 pentru modificarea art.6 alin.(4) din 
Ordonanţa Guvernului nr.22/2005 privind reorganizarea activităţii de 
consultanţă agricolă. (termen 3.10.2005) 

 
SESIZĂRI ÎN FOND 

8. P.L. – x 331/2005 – Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.105/2005 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe. 
(termen: 20.09.2005). 

 
  La punctele 1, 2, 3, 4, 6 şi 7 ale ordinii de zi respectivele proiecte de 
legi au fost dezbătute şi avizate favorabil cu unanimitate de voturi. 
  La punctele 5 şi 8 ale ordinii de zi respectivele proiecte de legi au fost 
amânate în vederea documentării. 
 
  Pe ordinea de zi a şedinţei din 30 septembrie 2005 au figurat 
următoarele probleme: 
 

AVIZE 
1. P.L. – x 412/2005 – Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 

art.III din Ordonanţa Guvernului nr. 19/1995 privind unele măsuri de 
perfecţionare a regimului achiziţiilor publice, precum şi a regimului de 
valorificare a bunurilor scoase din funcţiune, aparţinând instituţiilor 
publice. (Prioritate legislativă  – termen 14.10.2005) 

2. P.L. – x 418/2005 – Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.54/2005 pentru modificarea art.1 alin.(1) din Legea 
nr.490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează 
fondurile comunitare. (termen 14.10.2005) 

 
SESIZĂRI ÎN FOND 

3.  P.L.–x 403/2005 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.73/2005 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.107/2002 privind înfiinţarea 
Administraţiei Naţionale Apele Române. (termen 3.10.2005) 

4.  P.L.–x 407/2005 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.24/2005 pentru modificarea alin.(2) al art.7 din Ordonanţa 



Guvernului nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli 
pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice. (Prioritate 
legislativă  – termen 14.10.2005) 

5.  P.L.–x 408/2005 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.25/2005 pentru modificarea art.71 din Ordonanţa de urgenţă 
a Guvernului nr.11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în 
cadrul administraţiei publice centrale.  

 (Prioritate legislativă  – termen 14.10.2005) 
6.  P.L.–x 410/2005 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 

Guvernului nr.44/2005 privind unele măsuri pentru constituirea şi/sau 
reabilitarea caselor de locuit din zonele afectate de inundaţiile produse în 
anul 2005. (Prioritate legislativă  – termen 12.10.2005) 

7. P.L. – x 386/2005 – Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.49/2005 privind stabilirea unor măsuri de 
reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale.(procedură de urgenţă 
– termen: 27.09.2005). 

 
Diverse. 

 
  La punctele 1 şi 2 al ordinii de zi respectivele proiecte de legi au fost 
amânate pentru şedinţa viitoare.  
  La punctul 3 al ordinii de zi respectivul proiect de lege a fost amânat 
din cauza imposibilităţii participării la dezbateri a reprezentantului Ministerului 
Mediului şi Gospodăririi Apelor. 
  Punctele 4, 5 şi 6 ale ordinii de zi au fost amânate în vederea 
documentării. 
  La punctul 7 al ordinii de zi respectivul proiect de lege a fost amânat la 
solicitarea Guvernului.  
  La punctul „Diverse” domnul deputat Petru Lificiu a informat Comisia 
despre distrugerea parcului din zona centrală a oraşului Râmnicu Vîlcea pentru a se 
construi un supermarket. Comisia a hotărât solicitarea unor informări din partea 
Ministerului Mediului şi Gospodării Apelor, a Consiliului local al oraşului Râmnicu 
Vîlcea şi a Prefecturii Vîlcea,  cu privire la aspectele sesizate de domnul deputat 
Petru Lificiu. 
  Din numărul total de 27 deputaţi membri ai Comisiei au fost prezenţi, în 
cele două zile, 25 deputaţi fiind absenţi domnii deputaţi Marinescu Marian Jean din 
partea Grupului parlamentar PD şi Zgonea Valeriu din partea Grupului parlamentar 
PSD care au fost numiţi europarlamentari. 
  
 

 PREŞEDINTE, 
SECRETAR, 

 RELU FENECHIU        
       VASILE FILIP SOPORAN 


