
 

  Parlamentul României    
 

COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ   13 octombrie 2004             
AMENAJAREA TERITORIULUI SI ECHILIBRU    Nr. 26/2051 

                        ECOLOGIC 
 
 

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
din zilele de 12 şi 13 octombrie 2004 

 
 

 Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 12 octombrie 2004, între 
orele 9.00 – 16.30 şi în ziua de 13 octombrie 2004 între orele 9.00 – 12.00.  
  
  Pe ordinea de zi au figurat următoarele probleme: 

AVIZE 
1. PL.-X 576/2004 – Proiect de Lege privind regimul liberei circulaţii a 

cetăţenilor români în străinătate.  
2. PL.-X594/2004 – Proiect de Lege privind asociaţiile pensionarilor. 
3. PL. – X600/2004 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.76/2004 pentru ratificarea Protocolului 
Adiţional la Scrisoarea de Înţelegere privind controlul drogurilor şi 
aplicarea legii, semnată la Bucureşti la data de 3 iulie 2001 între 
Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii, semnat la 
Bucureşti la 17 septembrie 2004. (procedură de urgenţă) 

 
SESIZĂRI ÎN FOND 
4. PL. – x 555/2004 – Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 

legii nr. 143/2000 privind combaterea traficului şi consumului ilicit de 
droguri.(raport împreună cu Comisia pentru sănătate şi familie - 
procedură de urgenţă - termen: 23.09.2004) 

5. PL. nr. 657/2003 - Propunere legislativă privind modificarea şi 
completarea Legii 550  din 14 octombrie 2002 privind vânzarea spaţiilor 
comerciale proprietate privată a statului şi a celor de prestări de servicii, 
aflate în administrarea consiliilor judeţene sau a consiliilor locale, 
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precum şi a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local. 
(raport comun cu Comisia juridică).  

6. PL. -x440/2004 - Proiect de Lege privind obligaţia statului de a asigura 
locuinţă pentru persoanele care locuiesc într-un imobil naţionalizat care 
se retrocedează foştilor proprietari. 

 
Alte probleme: 
Informare a Ministrului Mediului şi Gospodăririi Apelor şi a Guvernatorului 

Biosferei Delta Dunării asupra stadiului construirii canalului Bîstroe de către 
Ucraina. 
 
  La punctele 1, 2 şi 3 ale ordinii de zi respectivele proiecte de legi 
au fost avizate favorabil cu unanimitate de voturi.  
  La punctele 4 şi 5 ale ordinii de zi respectivul proiect de lege şi 
respectiva propunere legislativă au fost dezbătute şi votate favorabil cu 
unanimitate de voturi.  
  La punctul 6 al ordinii de zi respectivul proiect de lege a fost 
amânat la solicitarea Ministerului Administraţiei şi Internelor.  
  La şedinţa Comisiei din ziua de 13 octombrie 2004 a participat 
domnul Ioan Jelev – secretar de stat în Ministerul Mediului şi Gospodăririi 
Apelor la dezbaterea asupra stadiului construirii canalului Bîrstroe de către 
Ucraina şi s-a hotărât formarea unei Comisii de anchetă care să se deplaseze în 
săptămâna 18 – 22 octombrie 2004 la Tulcea pentru a cunoaşte cu exactitate 
situaţia din teritoriu.  

 
  Din numărul total de 24 de deputaţi, membri ai Comisiei a lipsit în 
ambele zile domnul deputat Dan Nica, din partea Grupului parlamentar al PSD.  
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