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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
din zilele de 19 şi 20 octombrie 2004 

 
 

 Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 19 octombrie 2004, între 
orele 14.00 – 19.00 şi în ziua de 20 octombrie 2004 între orele 9.00 – 16.30.  
  
  Pe ordinea de zi au figurat următoarele probleme: 

SESIZĂRI ÎN FOND 
1. PL. – x 606/2004 – Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.66/2004 privind schimbarea destinaţiei unor 
părţi din imobilele situate în municipiul Bucureşti, precum şi trecerea 
unor părţi dintr-un imobil proprietate privată a statului din administrarea 
Companiei naţionale de Investiţii C.N.I. - S.A. în administrarea Societăţii 
Comerciale Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române - 
TAROM - S.A..( termen: 18.10.2004) 

2. PL. - x 609/2004 - Proiect de Lege pentru completarea art.20 din Legea 
nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor 
agricole şi a celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii 
fondului funciar nr.18/1991 şi ale Legii nr.169/1997. (termen: 
18.10.2004).  

3. PL. – x 563/2004 – Propunere legislativă privind modificarea şi 
completarea Legii 215/2001, Legea administraţiei publice locale. 
(termen:21.10.2004)  

4. PL. – x 440/2004 – Proiect de Lege privind obligaţia statului de a asigura 
locuinţă pentru persoanele care locuiesc într-un imobil naţionalizat care 
se retrocedează foştilor proprietari.(termen: 15.09.2004) 

5. PL. – x 611/2004 - Proiect de Lege privind realizarea Catedralei 
Mântuirii Neamului. 
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Alte probleme: 
 Informare prezentată de Ministrul Mediului şi Gospodăririi Apelor şi 
Guvernatorul Rezervaţiei Biosferei “Delta Dunării” asupra stadiului construirii 
canalului Bîstroe de către Ucraina, precum şi a consecinţelor asupra mediului 
din biosistemul Deltei Dunării. 
 
  La punctul 1 al ordinii de zi respectivul proiect de lege a fost avizat 
favorabil cu unanimitate de voturi.  
  La punctul 2 al ordinii de zi respectivul proiect de lege a fost 
dezbătut şi respins cu 22 voturi pentru şi 1 abţinere.  
  La punctul 3 al ordinii de zi respectiva propunere legislativă a fost 
adoptată cu 20 voturi pentru, 1 vot împotrivă şi 2 abţineri.  
  La punctual 4 al ordinii de zi respectivul proiect de lege a fost 
respins cu 21 voturi pentru şi 2 voturi împotrivă.  
  La punctual 5 al ordinii de zi respectivul proiect de lege a fost 
amânat pentru ca la dezbateri să participe şi reprezentanţii Ministerului Culturii 
şi Cultelor. 
  La şedinţa Comisiei din ziua de 20 octombrie 2004 au participat 
doamna ministru Speranţa Ianculescu – Ministerul Mediului şi Gospodăririi 
Apelor şi domnul guvernator Virgil Munteanu – Administraţia Rezervaţiei 
Biosferei Delta Dunării.  
  Invitaţii au prezentat o informare asupra stadiului construirii 
canalului Bîrstroe de către Ucraina şi au arătat etapa în care se află lucrările 
canalului, acţiunile întreprinse de Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor şi 
de partea română, în general, precum şi modul în care s-au implicat diferitele 
organisme internaţionale în problemele canalului Bîstroe.  
  Totodată, doamna ministru a arătat că, la solicitarea Ministerului 
Mediului şi Gospodăririi Apelor s-a constituit un consorţiu de institute de 
cercetare în domeniu, care să studieze consecinţele construirii canalului Bîstroe 
asupra Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării, studiu care va fi întocmit până la 
data de 15 noiembrie 2004 şi care va cuprinde şi soluţii pentru a contracara 
efectele construirii canalului.  
  Din numărul total de 24 de deputaţi, membri ai Comisiei a lipsit în 
ambele zile domnul deputat Dan Nica, din partea Grupului parlamentar al PSD.  
 
 

 PREŞEDINTE, 
SECRETAR, 

IOAN OLTEAN        
             ION FLORESCU 


