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  Parlamentul României    
 Camera Deputaţilor 

COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ,    21 aprilie 2005 
AMENAJAREA TERITORIULUI ŞI ECHILIBRU    Nr. 26/160 

        ECOLOGIC 
                

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
al şedinţelor din zilele de 19, 20 şi 21 aprilie 2005  

 
 Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi  echilibru 
ecologic şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 19 aprilie 2005, între orele 14.00 – 18.00, în 
ziua de 20 aprilie, între orele 14.00 – 18.30 şi în ziua de 21 aprilie, între  orele 10.00 – 
12.30. 
 Pe ordinea de zi au figurat următoarele probleme: 

 
SESIZĂRI ÎN FOND 

 
1. PL. – x 77/2005 - Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.215/2001 a 

administraţiei publice locale.(termen: 12.04.2005- retrimis la comisie ). 
2. PL. – x 91/2005 - Propunere legislativă pentru modificarea Legii administraţiei 

publice locale nr.215/2001.(termen: 14.04.2005- retrimis la comisie). 
3. PL. – x 96/2005 - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.215/2001 privind administraţia publică locală.(termen: 21.04.2005 – retrimis 
la comisie). 

4. PL. – x 103/2005 – Propunere legislativă privind declararea ca oraş a comunei 
Chitila, judeţul Ilfov. (termen – 28.04 2005). 

5. PL. – x 105/2005 – Propunere legislativă pentru încheierea unui Memorandum  
între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova, privind înfrăţirea 
unităţilor administrativ-teritoriale dintre cele două state. (termen – 28.04 2005)  

 
Lucrările au debutat cu examinarea proiectelor de lege transmise comisiei pentru 

dezbatere în fond. 
După analizare, proiectele de lege, prevăzute la punctele 4 şi 5 ale ordinii de zi, 

au fost amânate cu unanimitate de voturi, deoarece nu s-a primit Punctul de vedere al 
Guvernului. 
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Dezbaterile au continuat cu privire la propunerile legislative prevăzute la 
punctele 1, 2 şi 3, care au fost retrimise la Comisie, de către plenul Camerei 
Deputaţilor, spre reanalizare. 

Referitor la propunerile legislative prevăzute la punctele 2 şi 3 ale ordinii de zi, s-
a hotărât cu unanimitate de voturi amânarea discuţiilor, deoarece nu s-a primit Punctul 
de vedere al Guvernului. 

S-a trecut la examinarea propunerii legislative pentru modificarea Legii nr. 
215/2001 a administraţiei publice locale, aflată la punctul 1 al ordinii de zi, ce a fost 
retrimisă Comisiei spre reanalizare. În urma dezbaterilor, Comisia a hotărât cu 
unanimitate de voturi menţinerea punctului de vedere exprimat prin raportul anterior de 
respingere a propunerii legislative ce a fost înaintat plenului Camerei Deputaţilor.   

La dezbateri a participat ca invitat domnul Mircea Alexandru – Secretar de Stat 
în Ministerul Administraţiei şi Internelor. 
 La lucrările şedinţei Comisiei din ziua de 19 aprilie 2005 au fost prezenţi 17 
deputaţi, fiind absenţi: domnul deputat Constantin Traian Igaş - Grupul parlamentar al 
PD, domnul deputat Seres Denes - Grupul parlamentar al UDMR, domnul deputat 
Antal Arpad Andras – Grupul parlamentar al UDMR, domnul deputat Bardan Ştefan 
Cornel – Grupul parlamentar al PD, domnul deputat Petru Lificiu - Grupul parlamentar 
al PSD, domnul deputat Marinescu Marian Jean - Grupul parlamentar al PD, domnul 
deputat Buzatu Dan Horaţiu - Grupul parlamentar al PNL, domnul deputat Fenechiu 
Relu - Grupul parlamentar al PNL, domnul deputat Grosaru Mircea – Grupul 
parlamentar al Minorităţilor Naţionale, domnul deputat Mănescu Rareş - Grupul 
parlamentar al PNL, domnul deputat Popescu Florin Aurelian - Grupul parlamentar al 
PNL.  

Din partea Grupului parlamentar al PSD au participt, în calitate de înlocuitori, 
următorii: domnul deputat Ponta Victor, domnul deputat Bejinariu Eugen, domnul 
deputat Băeşu George. 
 În ziua de 20 aprilie 2005 au fost prezenţi 22 de deputaţi, fiind absenţi: domnul 
deputat Constantin Traian Igaş - Grupul parlamentar al PD, domnul deputat Seres 
Denes - Grupul parlamentar al UDMR, domnul deputat Antal Arpad Andras – Grupul 
parlamentar al UDMR, domnul deputat Bardan Ştefan Cornel – Grupul parlamentar al 
PD, domnul deputat Petru Lificiu - Grupul parlamentar al PSD, domnul deputat 
Marinescu Marian Jean - Grupul parlamentar al PD.  
 În ziua de 21 aprilie 2005, au fost prezenţi 24 de deputaţi, fiind absenţi: domnul 
deputat Seres Denes - Grupul parlamentar al UDMR, domnul deputat Antal Arpad 
Andras – Grupul parlamentar al UDMR, domnul deputat Bardan Ştefan Cornel – 
Grupul parlamentar al PD, domnul deputat Petru Lificiu - Grupul parlamentar al PSD.  
 
 

  PREŞEDINTE, 
SECRETAR, 

DAN ŞTEFAN MOTREANU   
                                                           VASILE FILIP SOPORAN 


