
 
  Parlamentul României   

Camera Deputaţilor 
COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ   17 martie  2004             
AMENAJAREA TERITORIULUI SI ECHILIBRU    Nr.26/1765 

                        ECOLOGIC 
 

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
din zilele de 16 şi 17 martie 2004 

 
  Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 
ecologic şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 16 martie 2004 între orele 14.00 – 19.00 şi 
în ziua de 17 martie 2004 între orele 9.00 – 16.30. 
  Pe ordinea de zi au figurat următoarele probleme: 
 

 SESIZĂRI  ÎN  FOND  
1. P.l.x- 48/2004 – Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală. 
2. P.L.x- 98/2004 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 

nr.34/2004 pentru modificarea şi completarea unor dispoziţii legale privind 
serviciile publice de gospodărie comunală. 

3. P.l.x- 47/2004 – Propunerea legislativă privind înfiinţarea comunei 
Mădăraş, judeţul Mureş, prin reorganizarea comunei Band. 

4. P.l.x- 51/2004 – Propunerea legislativă pentru înfiinţarea comunei Bixad 
prin reorganizarea comunei Malnaş, judeţul Covasna. 

5. P.L.x-112/2004 – Proiect de Lege privind înfiinţarea comunei Dorobanţi, 
prin reorganizarea oraşului Curtici, judeţul Arad. 

6. P.l.x- 82/2004 – Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 
188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici. 

7. P.l.x- 87/2004 – Propunerea legislativă privind Statutul de Autonomie al 
Ţinutului Secuiesc. 

8. P.l.x- 67/2004 – Propunerea legislativă privind trecerea satelor Dobricel şi 
Dumbrăviţa din componenţa comunei Căianu Mic în componenţa comunei 
Spermezeu, judeţul Bistriţa-Năsăud.  

9. P.l.x- 73/2004 – Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.16/2004 privind modificarea alin.(2) al art.14 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiinţarea, 
organizarea, reorganizarea sau funcţionarea unor structuri din cadrul 
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aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de 
specialitate ale administraţiei publice centrale şi a unor instituţii publice. 

10. P.L. 745/2004 – Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiinţarea, 
organizarea, reorganizarea sau funcţionarea unor structuri în cadrul 
aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de 
specialitate ale administraţiei publice centrale şi a unor instituţii publice. 

 
AVIZ  
11. P.l.x- 143 – Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.4/2004 pentru modificarea Legii nr.80/1995 privind Statutul 
cadrelor militare.  

 
  La punctul 1 al ordinii de zi respectiva propunere legislativă a fost 
dezbătută şi votată a fost dezbătută şi votată favorabil cu 22 voturi pentru şi 1 
abţinere. 
  La punctele 2, 4 şi 8 ale ordinii de zi respectivul proiect de lege şi 
respectivele propuneri legislative au fost dezbătute şi votate favorabil cu unanimitate 
de voturi. 
  La punctul 3 al ordinii de zi respectiva propunere legislativă a fost 
respinsă cu 22 de voturi pentru şi 1 vot împotrivă.  
  La punctele 5 şi 6 ale ordinii de zi respectivul proiect de lege şi 
respectiva propunere legislativă au fost respinse cu unanimitate de voturi.  
  La punctul 7 al ordinii de zi respectiva propunere legislativă a fost 
dezbătută în prezenţa iniţiatorilor şi respinsă cu 15 voturi pentru, 1 vot împotrivă şi 1 
abţinere.  
  La punctul 9 al ordinii de zi respectivul proiect de lege a fost dezbătut şi 
respins cu unanimitate de voturi şi se va întocmi raport comun cu Comisia pentru 
sănătate şi familie. 
  La punctul 10 al ordinii de zi respectivul proiect de lege a fost dezbătut 
şi votat favorabil cu unanimitate de voturi. 
  La punctul 11 al ordinii de zi respectivul proiect de lege a fost avizat 
favorabil cu unanimitate de voturi.  
 
  Din numărul total de 24 de deputaţi membri ai Comisiei, a lipsit în 
ambele zile domnul deputat: Dan Nica  din partea Grupului Parlamentar  PSD. 
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