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                        ECOLOGIC 
 

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
din zilele de 5, 6 şi 7 aprilie 2005 

 
Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 

ecologic şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 5 aprilie 2005, între orele 13.00 - 18.00, în 
ziua de 6 aprilie 2005, între orele 10.00 - 16.00, iar în ziua de 7 aprilie 2005, între 
orele 10.00 - 12.30.  
  

Pe ordinea de zi au figurat următoarele probleme: 
 
SESIZĂRI ÎN FOND 

1. PL. – x 112/2005 – Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 10/2005 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.32/1998 
privind organizarea cabinetului demnitarului din administraţia publică centrală.   

     (termen – 7.04 2005) 
2. PL. – x 113/2005 – Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 6/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr. 56/2004 privind crearea statutului special al funcţionarului 
public denumit manager public.      

     (termen – 7.04 2005) 
3. PL. – x 114/2005 – Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 15/2005 privind unele măsuri pentru ocuparea prin concurs a 
funcţiilor publice vacante din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice 
implicate în implementarea angajamentelor asumate prin negocierile pentru 
aderarea României la Uniunea Europeană.     (termen – 7.04 2005) 

4. PL. – x 115/2005 – Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 16/2005 pentru modificarea literei h) a art.17 din Legea 
nr.182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate şi pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi 
protecţia persoanelor. (termen – 7.04 2005) 

5. PL. –x 106/2005 –Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul 
României şi Guvernul Republicii Islamice Pakistan privind cooperarea în 
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domeniul luptei împotriva producerii ilegale, traficului şi consumului ilicit de 
stupefiante, substanţe psihotrope şi precursori, semnat la Bucureşti la 14 aprilie 
2004.(termen – 12.04.2005) 

6. PL. - x 108/2005 - Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul 
României şi Guvernul Republicii Bulgaria privind cooperarea între autorităţile 
de frontieră, semnat la Sofia la 22 decembrie 2004. (termen – 12.04.2005) 

7. PL. – x 77/2005 - Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.215/2001 a 
administraţiei publice locale. (termen – 12.04.2005) 

8. PL- x 94/2005 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.17/2005 pentru stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul 
administraţiei publice centrale (termen: 24.03.2005 - procedură de urgenţă) 

9. PL- x 40/2005 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.122/2004 pentru modificarea art.4 din Legea nr.50/1991 privind 
autorizarea executării lucrărilor de construcţii. (procedură de urgenţă – termen 
aprobat de BP: 15.03.2005) 

 
  La punctul 1 al ordinii de zi, proiectul de lege a fost dezbătut împreună 
cu amendamentele propuse de domnul deputat Dan Ştefan Motreanu, grupul 
parlamentar PNL şi votat favorabil cu unanimitate de voturi. 
  La punctul 2 al ordini de zi, membrii Comisiei au dezbătut respectivul 
proiect de lege în prezenţa reprezentantului Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor 
Publici şi au votat favorabil cu 12 voturi pentru şi 4 voturi împotrivă. 
  La punctul 3 al ordini de zi, respectivul proiect de lege a fost dezbătut 
împreună cu amendamentele propuse de domnul deputat Dan Ştefan Motreanu, grupul 
parlamentar PNL, in prezenţa reprezentantului Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor 
Publici şi votat favorabil cu 13 voturi pentru şi 3 voturi împotrivă. 
  La punctele 4, 5, 6 şi 9 ale ordinii de zi, respectivele proiecte de legi au 
fost dezbătute şi votate favorabil cu unanimitate de voturi. 
  La punctul 7 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost 
amânată în vederea primirii la Comisie a punctului de vedere al Guvernului şi pentru 
dezbaterea în comun a altor iniţiative legislative de modificarea aceleiaşi legi. 
  La punctul 8 al ordinii de zi, proiectul de lege a fost dezbătut împreună 
cu amendamentele propuse de domnul deputat Dan Ştefan Motreanu, grupul 
parlamentar PNL şi votat favorabil cu unanimitate de voturi. 
 
 
 

 PREŞEDINTE, 
SECRETAR, 

 DAN ŞTEFAN MOTREANU 
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