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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
din ziua de 25 octombrie 2005 

 
  Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 
ecologic şi-a desfăşurat lucrările în ziua 25 octombrie 2005 între orele 14.00 – 19.00. 

Pe ordinea de zi  a şedinţei au figurat următoarele probleme: 
 

AVIZE 
1. PL-x 481/2005 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.141/2005 pentru ratificarea Protocolului Adiţional la Scrisoarea de Înţelegere privind 
controlul drogurilor şi aplicarea legii, semnată la Bucureşti la 3 iulie 2001, între 
Guvernul Statelor Unite ale Americii, semnat la Bucureşti la 26 septembrie 2005. 
(procedură de urgenţă – termen: 25 octombrie 2005) 

2. PL-x 482/2005 - Proiectul Legii camerelor de comerţ şi industrie din România. 
 (termen: 3 noiembrie 2005) 
 

SESIZĂRI ÎN FOND 
3. Pl-x 429/2005 - Propunere legislativă privind declararea ca oraş a comunei Pantelimon, 

judeţul Ilfov. (termen: 27 octombrie 2005) 
4. Pl-x 430/2005 - Propunere legislativă privind declararea ca oraş a comunei Măgurele, 

judeţul Ilfov. (termen: 27 octombrie 2005) 
5. Pl-x 431/2005 - Propunere legislativă privind declararea ca oraş a comunei Bragadiru, 

judeţul Ilfov. (termen: 27 octombrie 2005) 
6. 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. (termen: 27 octombrie 2005) 

7. PL-x 320/2005 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.95/2005 pentru modificarea art.4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.86/2002 
privind înfiinţarea Ghişeului unic în punctele de trecere a frontierei de stat a României.  

8. Pl-x 394/2005 - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali. 

 
  La punctul 1 al ordinii de zi respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu 
unanimitate de voturi. 
  La punctul 2 al ordinii de zi respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu 
12 voturi pentru, 4 împotrivă şi 5 abţineri 
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  La punctele 3 şi 4 ale ordinii de zi respectivele propuneri legislative au fost 
amânate din cauza lipsei punctului de vedere al Guvernului. 
  La punctul 5 al ordinii de zi respectiva propunere legislativă a fost respinsă cu 
unanimitate de voturi. 
  La punctul 6 al ordinii de zi respectiva propunere legislativă a fost respinsă cu 18 
de voturi pentru şi 1 abţinere. 
  La punctul 7 al ordinii de zi respectivul proiect de lege a fost dezbătut şi votat 
favorabil cu unanimitate de voturi. 
  La punctul 8 al ordinii de zi respectiva propunere legislativă a fost respinsă cu 11 
voturi pentru, 4 împotrivă şi 4 abţineri. 
 Din numărul total de 28 membri ai Comisiei, au fost prezenţi 26 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. 
 
 
 
 
    

 
             PREŞEDINTE, 

 SECRETAR, 
           RELU FENECHIU 
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