
 

  Parlamentul României    
 

COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ  24 martie 2005 
AMENAJAREA TERITORIULUI SI ECHILIBRU  Nr.26/104 

                        ECOLOGIC 
 

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

 
 Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 

ecologic şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 22 martie 2005 între orele 14.00 – 18.00, 
în ziua de 23 martie 2005 între orele 11.00 – 16.00 şi în ziua de 24 martie între orele 
10.00 – 12.00. 
  Pe ordinea de zi au figurat următoarele probleme: 
 

AVIZE 
1. PL - x 93/2005 – Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.12/2005 pentru modificarea art.12 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.113/2002 privind identificarea şi înregistrarea bovinelor în 
România şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.61/2004 privind acordarea în anul agricol 2004-2005 a unui 
sprijin direct al statului de 2,5 milioane lei/ha producătorilor agricoli pentru 
suprafeţe de teren arabil de până la 5 ha inclusiv.  (procedură de urgenţă)  

2. PL –x 98/2005 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.13/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr.29/2000 
privind sistemul naţional de decoraţii al României. (termen: 24.03.2005 – 
procedură de urgenţă) 
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3. PL- x 94/2005 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.17/2005 pentru stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul 
administraţiei publice centrale (termen: 24.03.2005 - procedură de urgenţă) 

4. PL- x 97/2005 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.8/2005 privind modificarea şi completarea Legii nr.67/2004 
pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale (termen: 24.03.2005 – 
Raport comun – Comisia juridică de disciplină şi imunităţi - procedură de 
urgenţă )  

5. PL. – x 63/2005 - Propunere legislativă privind înfiinţarea comunei Boghiş, 
judeţul Sălaj, prin reorganizarea comunei Nuşfalău. (termen: 31 martie 2005) 
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6. Discutarea opţiunilor de participare ale membrilor comisiei la conferinţele 
internaţionale. 

 
  La punctul 1 al ordinii de zi respectivul proiect de lege a fost avizat 
favorabil cu 11 voturi pentru şi 9 împotrivă. 
  La punctul 2 al ordinii de zi respectivul proiect de lege a fost avizat 
favorabil cu unanimitate de voturi.  
  La punctul 3 al ordinii de zi respectivul proiect de lege a fost dezbătut în 
prezenţa reprezentanţilor Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor, ai  
Cabinetului ministrului de stat Gheorghe Copos, şi ai Gărzii Naţionale de Mediu şi a 
fost votat favorabil cu 25 voturi pentru şi 2 abţineri. 
  La punctul 4 al ordinii de zi respectivul proiect de lege a fost dezbătut în 
şedinţă comună cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi votat favorabil cu 26 
voturi pentru, 5 împotrivă şi 1 abţinere.  
  La punctul 5 al ordinii de zi  respectiva propunere legislativă a fost 
amânată în vederea primirii punctului de vedere al Guvernului şi completării 
documentaţiei de susţinere a respectivei propuneri legislative. 
  La punctul 6 al ordinii de zi s-au discutat opţiunile de participare ale 
membrilor Comisiei la Conferinţa Internaţională „Managementul resurselor de apă” 
WATER RESOURCES MANAGEMENT 2005, organizată de Wesex Institute of 
Technology, ce va avea loc în perioada 11 – 13 aprilie 2005, la Algarve, în 
Portugalia, cu o delegaţie compusă din următorii deputaţi: Petru Lificiu – PSD, Relu 
Fenechiu – PNL şi Cornel Stefan Bardan – PD şi la Conferinţa internaţională 
„Tehnologia zonelor costiere”, COASTAL ENGINEERING 2005 organizată de 
Wesex Institute of Technology, ce va avea loc în perioada 13 – 15 aprilie 2005, la 
Algarve, în Portugalia, cu o delegaţie compusă din următorii deputaţi: Petru Lificiu – 
PSD, Bogdan Cantaragiu – PPRM şi Alexandru Mazăre – PSD.  
  Pentru Reuniunea Prezidiului Organizaţiei Parlamentarii Lumii pentru 
Habitat pentru Continentul European ce va avea loc la Berlin – Germania în data de 
14 aprilie 2005 s-a stabilit componenţa delegaţiei formată din domnii deputaţi: Traian 
Igaş – PD, Seres Denes – UDMR şi Ion Tundrea – PUR-SL. 
  Din numărul total de 28 deputaţi, membri ai Comisiei, în zilele de 22 şi 
23 martie 2005 a lipsit domnul deputat Relu Fenechiu – Grupul parlamentar al  PNL, 
care se află în deplasare în străinătate.  
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