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                        ECOLOGIC 
 

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
din ziua de 13 octombrie 2005 

 
  Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 
ecologic şi-a desfăşurat lucrările în ziua 13 octombrie 2005 între orele 8.30 – 16.30. 

Pe ordinea de zi  a şedinţei au figurat următoarele probleme: 
 

AVIZE 
1. P.L.-x454/2005 – Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.29/1997 privind Codul aerian. (termen: 13.10.2005) 
2. P.L.- x 455/2005 - Proiect de Lege „Legea energiei termice”. (termen: 13.10.2005) 
3. P.L.- x456/2005 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.125/2005 privind acordarea unui sprijin direct al statutului producătorilor agricoli care deţin 
şi/sau exploatează plantaţii viticole cu soiuri nobile. (termen: 13.10.2005) 
4. PL-x 469/2005 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.136/2005 pentru ratificarea Protocolului Adiţional, semnat la Bucureşti la 13 septembrie 
2005, la Convenţia între Ministerul Administraţiei şi Internelor din România şi Ministerul 
Afacerilor Externe din Republica Franceză prin condiţiile de funcţionare a Cursului 
Internaţional al Şcolii de Aplicaţie pentru Ofiţeri "Mihai Viteazul" a Jandarmeriei Române, 
semnată la Bucureşti la 11 iulie 2003 şi a Protocolului Adiţional, semnat la Bucureşti la 13 
septembrie 2005, la Convenţia de finanţare între Ministerul Administraţiei şi Internelor din 
România şi Ministerul Afacerilor Externe din Republica Franceză privind participarea Părţii 
franceze la finanţarea întreţinerii stagiarilor la Cursul Internaţional al Şcolii de Aplicaţie pentru 
Ofiţeri "Mihai Viteazul" a Jandarmeriei Române, semnată la Bucureşti, la 11 iulie 2003 
 

SESIZĂRI ÎN FOND 
5. PL-x 411/2005 - Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea 
executării lucrărilor de construcţii. (termen:12 10.2005) 
6. Pl-x 426/2005 - Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.114/1996, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare (termen:18 10.2005) 
7. 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)  
8. P.l. – x 377/2005 -  Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.393/2004 privind 
Statutul aleşilor locali. (termen: 20.10.2005) 
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9. Pl-x 382/2005 - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.393/2004    
privind Statutul aleşilor locali. (termen: 20.10.2005) 
 
 La punctele 1, 2 şi 4 ale ordinii de zi respectivele proiecte de legi au fost avizate cu 
unanimitate de voturi. 
 La punctul 3 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat cu 22 voturi 
pentru şi 2 abţineri. 
 La punctele 5, 6 şi 7 ale ordinii de zi respectivele proiecte de legi şi respectiva 
propunere legislativă au fost amânate, deoarece amendamentele propuse de Comisia de fond 
sunt în dezacord cu proiectul de lege şi necesită o dezbatere mai aprofundată a fiecărui 
amendament în parte. 
 La punctele 8 şi 9 ale ordinii de zi respectivele propuneri legislative au fost amânate 
în vederea unei documentări mai aprofundate. 
 La punctul Diverse al ordinii de zi s-a votat cu unanimitate de voturi participarea la 
Conferinţa Naţională a serviciilor publice, în perioada 19-23 octombrie la Poiana Braşov a 
doamnei deputat Anca Constantinescu, a domnului deputat Traian Constantin Igaş şi domnului 
deputat Cornel Bardan şi a doamnei expert Iulia Toader.  
 Din numărul total de 27 membri ai Comisiei, au fost prezenţi 24 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 Tudor 
Constantin din partea Grupului parlamentar al PC. 
 
 
 
 
    

 
             PREŞEDINTE, 

 SECRETAR, 
           RELU FENECHIU 

 VASILE FILIP SOPORAN 
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