
 

  Parlamentul României    
 

COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ  23 septembrie 2005 
AMENAJAREA TERITORIULUI SI ECHILIBRU  Nr.26/373 

                        ECOLOGIC 
 

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
din zilele de 21, 22 şi 23 septembrie 2005 

 
 Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi 

echilibru ecologic şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 21 septembrie 2005 între orele 
13.00 – 14.00, în ziua de 22 septembrie 2005 între orele 8.00 – 9.00 şi în ziua de 23 
septembrie 2005 între orele 8.00 – 12.30. 
  Pe ordinea de zi a şedinţei din 21 septembrie 2005 au figurat 
următoarele probleme: 
 

SESIZARI IN FOND 
1. P.l. - x 296/2005 - Propunere legislativă pentru declararea ca oraş a 

comunei Podu Iloaiei, judeţul Iaşi. 
2. P.l. – x 300/2005 - Propunere legislativă privind modificarea şi 

completarea Legii nr.215/2001 - Legea administraţiei publice locale. 
(termen: 22.09.2005) 

3. P.l. – x 295/2005 - Propunere legislativă privind Statutul de autonomie al 
Ţinutului Secuiesc. (termen: 22.09.2005) 

 
  La punctul 1 al ordinii de zi respectiva propunere legislativă a fost 
dezbătută şi votată favorabil cu unanimitate de voturi. 
  La punctul 2 al ordinii de zi respectiva propunere legislativă a fost 
respinsă cu 26 voturi pentru şi 1 abţinere. 
  La punctul 3 al ordinii de zi respectiva propunere legislativă a fost 
respinsă, cu 25 voturi pentru, 1 împotrivă şi 1 abţinere. 
 
  Pe ordinea de zi a şedinţei din 22 septembrie 2005 au figurat 
următoarele probleme: 

AVIZE 
1. PL-x 384/2005 - Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei Guvernului nr.7/2003 privind utilizarea în scopuri exclusiv 
paşnice a energiei nucleare, republicată. 

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=6471
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=6470
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=6593
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SESIZĂRI ÎN FOND 

2. PL-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) 

3. PL-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)  

4. 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 punctul 1 al ordinii de zi respectivul proiect de lege a fost avizat 
favorabil cu unanimitate de voturi. 
  La punctele 2 şi 3 ale ordinii de zi respectivele proiecte de legi au fost 
amânate.  
  La punctul 4 al ordinii de zi au avut loc dezbateri generale asupra 
proiectului de lege, în prezenţa domnului Laszlo Borbely – ministru delegat pentru 
lucrările publice şi amenajarea teritoriului, iar dezbaterea pe articole a fost amânată 
pentru săptămâna următoare.  
 
  Pe ordinea de zi a şedinţei din 23 septembrie 2005 a figurat următoarea 
problemă: 

SESIZĂRI ÎN FOND 
1. PL.x-321/2005 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de 
identitate ale cetăţenilor români 

 
  La punctul 1 al ordinii de zi respectivul proiect de lege a fost dezbătut 
articol cu articol, împreună cu amendamentele formulate, în prezenţa 
reprezentanţilor Ministerului Administraţiei şi Internelor şi a fost votat favorabil cu 
unanimitate de voturi.  
 
 
 

 PREŞEDINTE, 
SECRETAR, 

 RELU FENECHIU        
       VASILE FILIP SOPORAN 

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=6592
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=6595

