
 

  Parlamentul României    
 

COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ   20 octombrie  2005             
AMENAJAREA TERITORIULUI SI ECHILIBRU     Nr. 26/446 

                        ECOLOGIC 
 

 
 
 

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
din zilele de 19 şi 20 octombrie 2005 

 
 

Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 
ecologic şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 19 octombrie 2005, între orele 13.30 şi 
15.00, iar în ziua de 20 octombrie 2005, între orele 13.00 şi 16.30.    

       
  La lucrările comisiei au fost prezenţi 25 de deputaţi, în ziua de 19 octombrie 
2005 şi 24 de deputaţi, în ziua de 20 octombrie 2005. 
 
 Lucrările şedinţelor au fost conduse de domnul deputat Relu Fenechiu, 
preşedintele  Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 
ecologic. 
 

A fost adoptată următoarea ordine de zi: 
 

AVIZE 
1. Pl -x 378/2005 - Propunere legislativă "Legea Curţii de Conturi". (termen: 

20.10.2005) 
2. P.L.- x457/2005 – Proiect de Lege pentru modificarea art. 18 din Legea nr. 

300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice şi a asociaţiilor familiale 
care desfăşoară activităţi economice în mod independent. (termen: 
27.10.2005) 

3. P.L.- x458/2005 – Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.36/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.82/2000 privind autorizarea operatorilor economici care desfăşoară 

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=6587
Administrator
Original



 2 
 

activităţi de reparaţii, de reglare, de modificări constructive, de reconstrucţie 
a vehiculelor rutiere, precum şi de dezmembrare a vehiculelor uzate.  

     (termen: 27.10.2005) 
4.  P.L.- x459/2005 – Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 

Guvernului nr. 38/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr. 83/2003 privind aprobarea posturilor de inspecţie la frontieră 
organizate în punctele de trecere a frontierei stabilite pentru importul, 
exportul şi tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor veterinare, 
precum şi condiţiile de aprobare a posturilor de inspecţie la frontieră 
responsabile pentru controalele veterinare ale animalelor vii şi produselor 
provenind din ţările terţe. (termen: 27.10.2005) 

5. P.L.- x462/2005 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr. 51/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 
14/2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale 
pentru Persoanele cu Handicap. (termen: 27.10.2005) 

6. P.l. – x466/2005 – Propunere legislativă privind modificarea Legii fondului 
funciar nr. 18/1991, republicată. (termen: 27.10.2005) 

7. P.l. – x467/2005 – Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.1/2000 
pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi 
celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 
18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997. (termen: 27.10.2005) 

8. Pl-x 472/2005 - Propunere legislativă privind transporturile rutiere. 
9. PL-x 477/2005 - Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă a activităţilor nucleare. 
(termen: 20.10.2005) 

10. PL-x 478/2005 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.128/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
Sistemului Informatic Naţional de Semnalări. (termen: 20.10.2005) 

 
 
SESIZĂRI ÎN FOND 
11. P.l. – x 377/2005 -  Propunere legislativă pentru modificarea Legii 

nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali. (termen: 20.10.2005) 
12. Pl-x 382/2005 - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali. (termen: 20.10.2005) 
13. Pl-x 391/2005 - Propunere legislativă privind constituirea zonelor 

metropolitane. 
14. P.L.–x 331/2005 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã 

a Guvernului. nr. 105/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe. (termen: 
20.10.2005)  
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15.Pl-x 394/2005 - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali. (termen:27 10.2005) 

  
Lucrările au debutat cu examinarea proiectelor de lege şi propunerilor 

legislative transmise comisiei spre avizare.  
 
După analizare, proiectele de lege şi propunerile legislative prevăzute la 

punctele 1, 2, 3, 4, 9 şi 10 ale ordinii de zi,  au fost avizate favorabil cu unanimitate de 
voturi. 

 
Proiectul de lege, de la punctul 5 a fost avizat favorabil cu 24 de voturi pentru şi 

o abţinere.  
 
Pentru propunerea legislativă de la punctul 6, s-a hotărât cu 23 de voturi pentru, 

unul împotrivă şi o abţinere să se acorde aviz negativ. 
 
Propunerile legislative prevăzute la punctele 7 şi 8, au fost avizate negativ cu 

unanimitate de voturi. 
 
 S-a trecut la examinarea propunerilor legislative pentru modificarea Legii      nr. 
393/2004 privind statutul aleşilor locali, prevăzute la punctele 11 şi 12 ale ordinii de 
zi.  
 
 Din partea Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport s-a primit un aviz 
favorabil, cu trei amendamente, ce au fost reţinute de către comisie şi supuse 
dezbaterii.  
 
 După examinare, prin supunerea la vot, primele două amendamente au fost 
respinse cu majoritate de voturi, iar cel de-al treilea amendament a fost admis cu 
majoritate de voturi.  Pentru ambele propuneri legislative a fost întocmit un singur 
raport, conform art. 66 alin. (3) din Regulamentul Camerei Deputaţilor. S-a votat 
pentru raport favorabil, cu 15 voturi pentru şi 2 abţineri, din cei prezenţi la vot. 
 
 Propunerea legislativă prevăzută la punctul 13, a fost amânată pentru dezbatere 
împreună cu o altă propunere legislativă privind Zona metropolitană Bucureşti – Ilfov, 
ambele inţiative legislative având acelaşi obiect. 
 
 Proiectul de lege aflat la punctul 14 al ordinii de zi, a fost discutat în prezenţa 
domnului Laszlo Borbely, Ministru Delegat pentru lucrări publice şi amenajarea 
teritoriului, în cadrul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului. Au 
fost parcurse o parte dintre prevederile actului normativ, iar ca urmare a unor puncte 
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de vedere diferite, la unele articole, dezbaterile au fost amânate pentru săptămâna 
viitoare. 
 
 Propunerea legislativă prevăzută la punctul 15, a fost respinsă cu 7 voturi 
pentru, 7 voturi împotrivă şi o abţinere, din cei prezenţi la vot, împreună cu 
amendamentele depuse la comisie, de către domnul deputat Viorel Oancea, din partea 
Grupului parlamentar al PNL. 
 
 
 

 PREŞEDINTE, 
SECRETAR, 

        RELU FENECHIU 
VASILE FILIP SOPORAN 
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