
 

  Parlamentul României    
 

COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ   24 februarie 2005             
AMENAJAREA TERITORIULUI SI ECHILIBRU    Nr. 26/67 

                        ECOLOGIC 
 

 
 
 

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
din zilele de 22, 23 şi 24 februarie 2005 

 
 

Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 
ecologic şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 22 februarie 2005, între orele 12.30 
şi 18.00, în ziua de 23 februarie 2005, între orele 14.00 şi 17.00, iar în ziua de 
24 februarie 2005, între orele 9.30 şi 11.30.  
 
  La lucrările comisiei au fost prezenţi 26 de deputaţi. 
 
 Lucrările şedinţelor au fost conduse de domnul deputat Dan Ştefan 
Motreanu, preşedintele  Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea 
teritoriului şi echilibru ecologic. 
 

A fost adoptată următoarea ordine de zi: 
 
I. În avizare 
 
1. PL-x nr. 47/ 2005 – Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 106/2004 privind stabilirea indemnizaţiilor unor 
aleşi locali pentru anul 2005. 

 
2.  PL-x 48/2005 – Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 92/2004 privind reglementarea drepturilor salariale şi a altor 
drepturi ale funcţionarilor publici pentru anul 2005. 
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3. PL-x 51/2005 – Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 1/2005 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 99/2004 privind instituirea Programului de stimulare a 
înnoirii Parcului naţional auto. 

 
4. PL-x 46/2005 – Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 8/2005 privind stabilirea unor măsuri de preluare a Gărzii 
Financiare şi a Autorităţii Naţionale a Vămilor în subordinea Ministerului 
Finanţelor Publice, precum şi a unor măsuri de reorganizare a Agenţiei 
Naţionale de Administrare Fiscală. 

 
 
II. În fond 
 
5. 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 
privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii (procedura de urgenţă 
– termen: 27.02.2005). 

 
  

Lucrările au debutat cu examinarea proiectelor de lege transmise comisiei 
spre avizare. După analizare, proiectele de lege, prevăzute la punctele 1, 2, 3 şi 
4 ale ordinii de zi,  au fost avizate favorabil cu unanimitate de voturi. 
 
 S-a trecut la examinarea proiectului de lege privind aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr. 122/2004 pentru modificarea art. 4 din Legea nr. 
50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, ce constituie 
punctul 5 al ordini de zi. 
 
 La dezbateri a participat reprezentantul Ministerului Transporturilor, 
Construcţiilor şi Turismului, domnul Gheorghe Petraşcu – director general al 
Direcţiei pentru amenajarea teritoriului, precum şi reprezentantul Ministerului 
Culturii şi Cultelor, domnul Virgil Ştefan Niţulescu – secretar de stat pentru 
problemele patrimoniului cultural naţional.  
 
 Au fost formulate un număr de şapte amendamente, în scris sau oral în 
timpul dezbaterilor, ce au fost reţinute de către comisie şi supuse dezbaterii. 
Trei dintre amendamente aparţin domnilor deputaţi Sereş Deneş, Ioan Oltean şi 
Marian Jean Marinescu, celelalte fiind însuşite de către comisie. 
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Au luat cuvântul pentru a-şi exprima punctele de vedere referitoare la 
textul proiectului de lege sau la amendamentele propuse, atât membrii comisiei 
cât şi reprezentanţii instituţiilor interesate.  

 
 După examinare, prin supunerea la vot, amendamentele au fost adoptate 
cu majoritate de voturi. 
 
 La propunerea Comisiei pentru industrii şi servicii şi a Ministerului 
Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului s-a propus amânarea depunerii 
raportului.  
 
 
 

 PREŞEDINTE, 
SECRETAR, 

 DAN ŞTEFAN MOTREANU 
VASILE FILIP SOPORAN 


