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                        ECOLOGIC 
 
 
 

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
din zilele de 8,  9 şi 10 noiembrie 2005 

 
 
  Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 8 noiembrie 2005 între 
orele 14.00 – 19.00, în ziua de 9 noiembrie 2005 între orele 8.30 – 16.30 şi în 
ziua de 10 noiembrie 2005 între orele 8.30 – 12.30.  

 Pe ordinea de zi a şedinţelor au figurat următoarele probleme: 
 

AVIZE 
1. PL.-x 506 – Proiectul Legii monumentelor de for public. (termen: 

1011.2005) 
2. PL.–x 508 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 

Guvernului nr.26/2005 privind managementul instituţiilor publice 
de cultură. (termen: 22.11.2005) 

 
SESIZĂRI ÎN FOND 

3. Pl.– x 449/2005 – Propunere legislativă privind instituţia 
administratorului local (termen: 03.11.2005) 

4. Pl. – x 490/2005 – Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.28/2005 pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative  

           (termen: 08.11.2005) 
5. PL. – x 493/2005 – Propunere legislativă privind modificarea OUG 

nr.23/2005 privind modificarea şi completarea Legii nr.371/2004 
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Poliţiei Comunitare 
(termen: 10.11.2005) 

6. Pl. – x 476/2005 - Propunere legislativă pentru înfiinţarea comunei 
Bătrâni, judeţul Prahova. (termen: 15.11.2005) 
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7. Pl-x 432/2005 - Propunere legislativă pentru încheierea unui 
Memorandum între Guvernul României şi Guvernul Republicii 
Moldova, privind înfrăţirea unităţilor administrativ-teritoriale dintre 
cele două state 

8. PL. - x 411/2005 – Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr. 
50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii 
(termen: 11.11.2005) 

9. PL. - x 426/2005 – Propunere legislativă privind modificarea şi 
completarea Legii nr.114/1996, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare (termen: 11.11.2005) 

10. Pl. – x 473/2005 - Propunere legislativă privind Zona Metropolitană 
Bucureşti-Ilfov. (termen: 15.11.2005) 

11. PL.-x507 – Proiect de Lege pentru exceptarea de la plata taxei din 
fondul pentru ocuparea definitivă a unui teren din fondul forestier 
naţional, din proprietatea comunei Gălăuţaş, judeţul Harghita. 
(termen: 10.11.2005)   

Diverse 
 

  La punctele 1 şi 2 ale ordinii de zi respectivele proiecte de legi au 
fost dezbătute în prezenţa reprezentantului Ministerului Culturii şi Cultelor şi 
avizate favorabil cu unanimitate de voturi. 
  La punctul 3 al ordinii de zi respectiva propunere legislativă a fost 
amânată pentru şedinţa din data de 15 noiembrie 2005. 
  La punctul 4 al ordinii de zi respectivul proiect de lege a fost 
dezbătut articol cu articol în şedinţele comisiei din 8 şi 10 noiembrie 2005 iar 
votul final pentru întreg proiectul de lege a fost amânat pentru şedinţa comisiei 
din 15 noiembrie 2005.  
  La punctul 5 al ordinii de zi respectiva propunere legislativă a fost 
dezbătută în prezenţa iniţiatorului şi respinsă cu 10 voturi pentru şi 5 abţineri. 
  La punctele 6 şi 11 ale ordinii de zi respectiva propunere legislativă 
şi respectivul proiect de lege au fost dezbătute şi votate favorabil cu unanimitate 
de voturi. 
  La punctul 7 al ordinii de zi respectiva propunere legislativă a fost 
respinsă cu 11 voturi pentru, 1 împotrivă şi 3 abţineri.  
  La punctul 8 al ordinii de zi respectivul proiect de lege a fost 
dezbătut articol cu articol împreună cu amendamentele formulate, iar votul final 
pentru întregul proiect de lege a fost amânat pentru şedinţa din 15 noiembrie 
2005.  
  La punctul 9 al ordinii de zi respectiva propunere legislativă a fost 
dezbătută articol cu articol, împreună cu amendamentele formulate, în prezenţa 
reprezentantului Ministerului Finanţelor Publice şi a fost votată cu unanimitate 
de voturi.  
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  La punctul 10 al ordinii de zi respectiva propunere legislativă a fost 
amânată pentru a fi dezbătută în prezenţa iniţiatorului.  
  La punctul „Diverse” al ordinii de zi s-au pus în discuţia plenului 
Comisiei participările la conferinţe internaţionale ale următorilor deputaţi:  

- Traian Constantin Igaş (PD), vicepreşedinte, şi Ioan Ţundrea (PC) la 
„Intâlnirea Consiliului Director European al Organizaţiei Parlamentarii 
Lumii pentru Habitate – GPH” ce va avea loc la Bruxelles, Belgia în 
data de 6 decembrie 2005,  
- Relu Fenechiu (PNL), preşedinte, Ioan Ţundrea (PC) şi Petru Lificiu 
(independent) la al 2-lea Forum Parlamentar despre Energii 
Regenerabile, ce va avea loc la Bonn, în Germania, în data de 27 
noiembrie 2005 
- Mircea Duşa (PSD), Aurelian Florin Popescu (PNL) şi Cristian 
Stănescu (PRM) la Seminarul Maxima „Costurile externalităţilor 
energetice şi acceptarea lor în Europa, organizat de Directoratul 
General pentru Cercetare al Comisiei Europene şi organizaţia Globe 
Europe, ce va avea loc la Bruxelles, Belgia, în data de 9 decembrie 
2005. 

Aceste deplasări au fost aprobate cu unanimitate de voturi.  
 

         Din numărul total de 28 membri ai Comisiei, în cele trei zile au fost 
prezenţi 25 deputaţi, fiind absenţi domnii deputaţi: Valeriu Zgonea din partea 
Grupului parlamentar al PSD şi Marian Jean Marinescu din partea Grupului 
parlamentar al PD, delegaţi europarlamentari şi Ioan Oltean din partea Grupului 
parlamentar al P.D. 
 
    

 
             PREŞEDINTE, 

 SECRETAR, 
           RELU FENECHIU 

  SERES DENES 
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