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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
din ziua de 21 iunie 2005 

 
  Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 21 iunie 2005, între orele 
14.00-19.00. 
  La lucrările comisiei au fost prezenţi 25 de deputaţi. 

 Pe ordinea de zi au figurat următoarele probleme: 
 

AVIZE 
 

1. PL-x 231/2005 - Proiect de Lege pentru modificarea lit.i) a alin.(1) al 
art.45 din Legea nr.360/2002 privind Statutul poliţistului. 

 
2. Pl-x 238/2005 - Propunere legislativă privind modificarea şi completarea 

Legii nr.481/2004 privind protecţia civilă. 
 

3. PL-x 241/2005 - Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de 
împrumut între România şi Banca Japoniei pentru Cooperare 
Internaţională, privind Proiectul de reducere a poluării la Termocentrala 
Turceni, semnat la Bucureşti la 31 martie 2005. 

 

SESIZĂRI ÎN FOND 
 

4. Pl-x 205/2005 - Propunere legislativă privind organizarea oficiilor locale 
de specialitate. (termen: 28.06.2005) 

 
5. PL-x 244/2005 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.39/2005 pentru modificarea art.84 din Legea 
nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici. (termen: 23.06.2005) 
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6. PL-x 246/2005 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
a  Guvernului nr.41/2005 pentru completarea art.10 din Legea 
nr.73/2000  privind Fondul pentru mediu. (termen:23.06.2005)   

 
 

  La punctul 1 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost 
dezbătut în prezenţa domnului Mircea Alexandru, Secretar de Stat în Ministerul 
Administraţiei şi Internelor şi avizat favorabil cu unanimitate de voturi. 
  La punctul 2 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost 
dezbătută în prezenţa domnului Secretar de Stat Mircea Alexandru, în Ministerul 
Administraţiei şi Internelor şi avizată negativ cu unanimitate de voturi. 
  La punctul 3 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost 
dezbătut în prezenţa doamnei  Lucia Ana Varga, Secretar de Stat în Ministerul 
Mediului şi Gospodăririi Apelor şi avizat favorabil cu unanimitate de voturi. 
  La punctul 4 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost 
dezbătută articol cu articol împreună cu amendamentele formulate şi votată 
favorabil cu unanimitate de voturi. 
  La punctul 5 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost 
dezbătut şi votat favorabil cu unanimitate de voturi. 
  La punctul 6 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost 
dezbătut în prezenţa doamnei Lucia Ana Varga, Secretar de Stat în Ministerul 
Mediului şi Gospodăririi Apelor şi votat favorabil cu 22 voturi pentru şi 3 
abţineri. 
 Din numărul total de 27 de membri ai comisiei au lipsit în ziua de 21 mai 
2005 domnii deputaţi Mircea Duşa – Grupul parlamentar al P.S.D. şi Relu 
Fenechiu – Grupul parlamentar al P.N.L., care se află în deplasare în străinătate. 
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