
 

  Parlamentul României    
 

COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ  2 ianuarie 2005 
AMENAJAREA TERITORIULUI SI ECHILIBRU   Nr. 26/33 

                        ECOLOGIC 
 

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
din ziua de 2 februarie 2005 

 
 Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 

ecologic şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 2 februarie 2005 între orele 11.00 – 15.00. 
  Pe ordinea de zi au figurat următoarele probleme: 
 

AVIZE 
1. PL. – x 739/2004 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.99/2004 privind instituirea Programului de Stimulare a înnoirii 
Parcului naţional auto. 
Observaţii: Se propune aviz favorabil. 

2. PL - x 3/27.01.2005 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.141/2004 pentru prorogarea termenului prevăzut la art.145 
alin.(1) din Legea nr.295/2004 privind regimul armelor şi muniţiilor. 
 
SESIZĂRI ÎN FOND 

3. PL. – x – 4/2005 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.140/2004 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administraţiei publice centrale. 
(termen 04.02.2005) 

4. PL. – x – 5/2005 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.2/2005 pentru stabilirea unor măsuri privind organizarea şi 
funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor. (termen 04.02.2005) 

 
 
 
 
 ALTE PROBLEME 

cd



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

 
  La punctele 1 şi 2 ale ordinii de zi respectivele proiecte de legi au fost 
avizate favorabil cu unanimitate de voturi.  
  La punctul 3 al ordinii de zi respectivul proiect de lege a fost dezbătut  
împreună cu amendamentul formulat, în prezenţa domnului Bogdan Olteanu, ministru 
delegat pentru Relaţia cu Parlamentul şi votat 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 a fost dezbătut Regulamentul de organizare 
şi funcţionare a Comisiei pentru administraţie publică, amanejarea teritoriului şi 
echilibru ecologic, urmând ca săptămâna viitoare să continue dezbaterile şi votarea 
acestuia.   
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