
COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ  
AMENAJAREA TERITORIULUI SI ECHILIBRU   
                        ECOLOGIC 

 
PROCES VERBAL 

al şedinţelor din 8, 9 şi 10 februarie 2005 
 

        La lucrările şedinţei Comisiei au fost prezenţi 26 de deputaţi. 
  La lucrările şedinţei a participat ca invitat în ziua de 9 februarie 2005 
domnul Mircea Alexandru, secretar de stat în Ministerul Administraţiei şi 
Internelor. 
  Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Dan Ştefan 
Motreanu, preşedintele Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea 
teritoriului şi echilibru ecologic. 
  Pe ordinea de zi au figurat următoarele probleme: 
 

1. Dezbaterea şi aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a 
Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 
ecologic. 

2. Informare şi dezbateri asupra modalităţilor de implementare şi a 
stadiului de organizare la nivelul prefecturilor şi consiliilor judeţene a 
activităţilor de eliberare a paşapoartelor, permiselor de conducere şi a 
certificatelor de înmatriculare, precum şi a celei de evidenţă a 
persoanelor.    

 
AVIZE 

3. PL-x nr. 8/2005 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului  nr.118/2004 privind acordarea unor drepturi salariale 
personalului Ministerului Administraţiei şi Internelor. (procedură de 
urgenţă) 

4. PL-x nr.9/2005 -  Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.102/2004 pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.360/2002 privind Statutul poliţistului. (procedură de urgenţă) 

5. PL.- x nr. 14/2005 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.131/2004 pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.129/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
Fondului Român de Dezvoltare Socială. (procedură de urgenţă) 

6. PL-x nr.16/2005 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.96/2004 privind trecerea Teatrului Naţional din 
Craiova în subordinea Ministerului Culturii şi Cultelor. (procedură de 
urgenţă) 

7. PL-x nr.17/2005 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.126/2004 privind trecerea Teatrului Naţional din 
Târgu Mureş, judeţul Mureş, în subordinea Ministerului Culturii şi 
Cultelor. (procedură de urgenţă) 
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SESIZĂRI ÎN FOND 
8. PL. - x nr. 19/2005 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.113/2004 privind contractarea împrumuturilor 
externe de  la instituţii financiare internaţionale pentru Programul de 
reabilitare a  infrastructurii din oraşele mici şi mijlocii (SAMTID). 
(procedură de urgenţă)  

 
  La punctul 1 al ordinii de zi a fost dezbătut Regulamentul de 
organizare şi funcţionare a Comisiei pentru administraţiei publică, amenajarea 
teritoriului şi echilibru ecologic, articol cu articol, urmând ca votarea acestuia să 
aibă loc în şedinţa viitoare. 
  La punctul 2 al ordinii de zi, problematica respectivă a fost amânată la 
solicitarea reprezentantului Ministerului Administraţiei şi Internelor.  
  La punctul 3 al ordinii de zi, domnul deputat Dan Ştefan Motreanu, 
preşedintele Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic, a formulat un amendament la proiectul de lege, care a vizat 
corelarea drepturilor salariale ale poliţiştilor detaşaţi cu cele avute anterior 
detaşării, fiind aprobat de Comisie cu unanimitate de voturi.  
  Proiectul de lege a fost avizat favorabil cu unanimitate de voturi. 
  La punctele 4, 5, 6 şi 7 ale ordinii de zi respectivele proiecte de legi au 
fost avizate favorabil cu unanimitate de voturi.  
  La punctul 8 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 votat favorabil cu unanimitate de voturi. 
 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE,     SECRETAR, 
 

DAN ŞTEFAN MOTREANU  VASILE FILIP SOPORAN 


