
COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ  
AMENAJAREA TERITORIULUI SI ECHILIBRU   
                        ECOLOGIC 

 
PROCES VERBAL 

al şedinţelor din 15, 16 şi 17 februarie 2005 
 

        La lucrările şedinţei Comisiei au fost prezenţi 26 de deputaţi. 
  La lucrările şedinţei au participat ca invitaţi în ziua de 16 februarie 
2005 din partea Ministerului Administraţiei şi Internelor domnii:. Radu Mircea 
Popescu – secretar de stat, Paul Dobre – secretar de stat, Luncaşu Silviu Cristian – 
director general, Chesnoiu Nicolae – director general, Nicolae Ionel – director 
general, Stancu Mihai – director general şi din partea Ministerului Transporturilor, 
Construcţiilor şi Turismului domnul Gheorghe Pătraşcu – director general. 
  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: 
 

AVIZE 
1. PL- x nr. 27/2005 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr.128/2004 pentru modificarea art.3 din Ordonanţa de urgenţă 
a Guvernului nr.73/1997 privind asigurarea şi creditarea stocurilor de 
aprovizionare pentru perioada toamnă-iarnă, destinate localităţilor izolate 
din Delta Dunării. (procedură de urgenţă) 

2. PL- x nr. 38/2005 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului  nr.6/2005 pentru modificarea alin.(3) al art.54 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului  nr.102/1999 privind protecţia specială şi 
încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap. 

3. PL – x nr. 39/2005 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.125/2004 privind instituirea unor măsuri speciale de 
reabilitare a unor blocuri de locuinţe situate în localităţi din zone 
defavorizate şi/sau monoindustriale. 

 
SESIZĂRI ÎN FOND 

4. PL- x nr. 28/2005 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
a  Guvernului nr.105/2004 privind unele măsuri pentru eliberarea şi 
înmânarea titlurilor de  proprietate asupra terenurilor agricole şi 
forestiere.(procedură de urgenţă – termen: 17.02.2005) 

5. PL- x nr. 30/2005 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.111/2004 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.315/2004 privind dezvoltarea regională în România. (procedură de 
urgenţă – termen: 17.02.2005) 

6. PL- x nr. 40/2005 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.122/2004 pentru modificarea art.4 din Legea nr.50/1991 

cd



privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii. (procedură de urgenţă 
– termen: 17.02.2005)  

 
ALTE PROBLEME  

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

• (procedură de urgenţă) 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. 

 
  La punctele 1, 2 şi 3 ale ordinii de zi respectivele proiecte de legi au 
fost avizate favorabil cu unanimitate de voturi.  
  La punctul 4 al ordinii de zi respectivul proiect de lege a fost dezbătut 
şi votat favorabil cu unanimitate de voturi.  
  La punctul 5 al ordinii de zi respectivul proiect de lege a fost dezbătut 
în prezenţa domnilor: Gheorghe Pătraşcu – director general în Ministerul 
Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului şi Gabriel Friptu – director general în 
Ministerul Integrării Europene.  
  La punctul 6 al ordinii de zi respectivul proiect de lege a fost amânat 
la solicitarea Comisiei pentru industrii şi servicii a Camerei Deputaţilor.  
  La punctul alte probleme Comisia a reluat în dezbatere Regulamentul 
de organizare şi funcţionare a Comisiei pe care l-a aprobat cu unanimitate de 
voturi.  
  La invitaţia Comisiei, la dezbaterile 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, au 
participat reprezentanţii Ministerului Administraţiei şi Internelor respectiv domnii: 
Radu Mircea Popescu – secretar de stat, Paul Dobre – secretar de stat, Luncaşu 
Silviu Cristian – director general, Chesnoiu Nicolae – director general, Nicolae 
Ionel – director general, Stancu Mihai – director general. 
  Membrii Comisiei şi-au exprimat puncte de vedere privind aplicarea 
actelor normative din aceste domenii de activitate la nivelul judeţelor pe care le 
reprezintă.  
  La nivelul Comisiei s-a convenit ca lunar, reprezentanţii Ministerului 
Administraţiei şi Internelor să prezinte informări privind stadiul aplicării 
Ordonanţei Guvernului nr.83/2001 şi Ordonanţei Guvernului nr.84/2001. 
 
 
 

PREŞEDINTE,     SECRETAR, 
 

DAN ŞTEFAN MOTREANU  VASILE FILIP SOPORAN 


