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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
din zilele de 19, 20 şi 21 iulie 2005 

 
  Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 19 iulie 2005, între orele 
16.00-19.00, în ziua de 20 iulie, între orele 9.00 – 16.30 şi 21 iulie 2005, între 
orele 10.00-12.30. 
 

Pe ordinea de zi  a şedinţelor au figurat următoarele probleme: 
 

AVIZE 
1. PL-x 288/2005- Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă 

nr. 84/2005 pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi 
Guvernul  Republicii Slovace privind readmisia persoanelor, semnat la 
Bratislava la 30 iunie 2005. (termen:21.07.2005) 

2. PL-x 289/2005 – Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
nr.85/2005 pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi 
Guvernul Republicii Estonia privind readmisia persoanelor, semnat la 
Bucureşti la 23 octombrie 2003. (termen: 21.07.2005) 

3. PL-x 290/2005 – Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.96/2005 pentru ratificarea Protocolului privind 
combaterea  terorismului, semnat la Atena la 3 decembrie 2004, adiţional 
la Acordul  dintre guvernele statelor participante la Cooperarea 
Economică a Mării  Negre privind combaterea criminalităţii, în special a 
formelor ei organizate, semnat la Kerkyra la 2 octombrie 1998. 
(termen:21.07.2005) 
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4. PL-x 286/2005 – Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
nr. 76/2005 pentru modificarea art.26 alin.(3) din Legea nr.90/2001 
privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor 
(termen: 21.07.2005) 

 
  La punctele 1, 2 şi 3 ale ordinii de zi respectivele proiecte de legi 
au fost avizat favorabil cu unanimitate de voturi.  
  La punctul 4 al ordinii de zi, în ziua de 19 iulie, au avut loc 
dezbateri generale, dezbaterea finală amânându-se pentru ziua de 20 iunie 2005. 
Proiectul de lege a fost dezbătut în fond în şedinţa din 20 iulie şi aprobat cu 12 
voturi pentru şi 11 voturi împotrivă. 
  Din numărul total de 27 deputaţi membri ai Comisiei au lipsit în 
ziua de 19 iulie 2005 domnul deputat Valeriu Zgonea din partea Grupului 
parlamentar al PSD, în ziua de 20 iulie 2005, domnii deputaţi Bogdan 
Cantaragiu – independent, Dănuţ Liga din partea Grupului parlamentar al 
Partidului Conservator şi domnul deputat Valeriu Zgonea din partea Grupului 
parlamentar al PSD care a fost înlocuit de doamna deputat Creţu Gabriela, iar în 
ziua de 21 iulie 2005, domnul deputat Valeriu Zgonea din partea Grupului 
parlamentar al PSD.  
 
 
  

 
 

 
 PREŞEDINTE, 

SECRETAR, 
 DAN ŞTEFAN MOTREANU 
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