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                        ECOLOGIC 
 

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
din zilele de 6 şi 7 octombrie 2005 

 
  Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 
ecologic şi-a desfăşurat lucrările în ziua 6 octombrie 2005 între orele 15.30 – 20.00 şi în ziua de 
7 octombrie 2005 între orele 8.30 – 13.30. 

Pe ordinea de zi  a şedinţelor au figurat următoarele probleme: 
 

AVIZE 
 

1. PL-x 441/2005 – Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 
35/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 78/2000 
privind omologarea vehiculelor rutiere şi eliberarea cărţii de identitate a acestora, în 
vederea admiterii în circulaţia pe drumurile publice din România. (termen 6.10.2005 
– procedură de urgenţă) 

2. PL-x 444/2005 – Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.45/2005 privind organizarea pieţei produselor agricole şi agroalimentare. (termen 
6.10.2005 – procedură de urgenţă) 

3. PL-x 436/2005 - Proiect de Lege privind performanţa energetică a clădirilor. (termen 
6.10.2005 – procedură de urgenţă) 

4. 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) 

5. 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) 

6. 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) 

7. P.l.-x 425/2005 - Propunere legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă 
nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice. (termen 18.10.2005) 
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8. PL–x 448/2005 - Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor. (termen 20.10.2005) 

 
SESIZĂRI ÎN FOND 

 
9. 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) 

10. 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) 

11.  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) 
12. P.L.–x 410/2005 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 

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

13. PL-x 411/2005 - Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr. 50/1991 privind 
autorizarea executării lucrărilor de construcţii. (termen:12 10.2005) 

14. PL-x 419/2005 - Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea art.1 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2002 privind transmiterea, cu titlu gratuit, 
a unui imobil, proprietate privată a statului, în proprietatea Comitetului Olimpic 
Român. (termen:12 10.2005) 

15. Pl-x 426/2005 - Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii 
nr.114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (termen:18 
10.2005) 

16. P.L.–x 331/2005 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului. nr. 105/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 152/1998 
privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe. (termen: 20.10.2005)  

17. 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) 
18. Pl-x 373/2005 - Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.90/2001 privind 

organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor. (termen 
11.10.2005) 

19. PL-x 446/2005 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului. nr.71/2005 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în 
vederea stabilirii cadrului organizatoric şi funcţional corespunzător desfăşurării 
activităţilor de eliberare şi evidenţă a cărţilor de identitate, actelor de stare civilă, 
paşapoartelor simple, permiselor de conducere şi certificatelor de înmatriculare a 
vehiculelor. (Raport comun cu Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă 
naţională – termen 6.10.2005) 
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20. Pl-x 285/2005 - Propunere legislativă privind declararea ca oraş a comunei 
Bragadiru, judeţul Ilfov 

 
 La punctele 1, 2, 3, 4, 5 şi 6, respectivele proiecte de legi au fost avizate cu 
unanimitate de voturi. 
 La punctul 7 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost avizată negativ 
cu unanimitate de voturi. 
 La punctul 8 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu 24 
de voturi pentru şi 2 abţineri. 
 La punctul 9 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost dezbătut articol cu 
articol împreună cu amendamente în prezenţa reprezentanţilor Ministerului Mediului şi 
Gospodăririi Apelor şi ai Administraţiei Naţionale „Apele Române” şi a fost votat favorabil cu 
24 de voturi pentru şi o abţinere. 
 La punctele 10, 12, 14, 17, 18 şi 19, respectivele proiecte de legi şi propuneri 
legislative au fost dezbătute şi votate favorabil cu unanimitate de voturi. 
 La punctul 11, respectivul proiect de lege a fost votat favorabil cu 25 de voturi 
pentru şi 1 vot împotrivă. 
 La punctele 13, 15 şi 16 ale ordinii de zi, respectivele proiecte de legi şi propuneri 
legislative au fost amânate. 
 La punctul 20 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost dezbătută în 
prezenţa iniţiatorului şi votată favorabil cu 24 de voturi pentru, 1 vot împotrivă şi 1 abţinere. 
 La punctul Diverse al ordinii de zi s-au discutat primirea la Comisie a unor invitaţii 
din partea Organizaţiei Parlamentarii Lumii pentru Habitat, adresate dl. vicepreşedinte Traian C-
tin Igaş (grupul parlamentar al P.D.), dl. secretar Seres Denes (grupul parlamentar U.D.M.R.) 
pentru a participa la al 5-lea Forum Mondial al Parlamentarilor Lumii pentru Habitat în perioada 
10 – 12 noiembrie la Rabat, Maroc. 
         Din numărul total de 27 membri ai Comisiei, au fost prezenţi în ambele zile 26 de 
deputaţi, fiind absent domnul deputat Valeriu Zgonea, grupul parlamentar al P.S.D., delegat 
europarlamentar. 
 
    

 
             PREŞEDINTE, 

 SECRETAR, 
           RELU FENECHIU 

 VASILE FILIP SOPORAN 
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