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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
din zilele de 26, 27 şi 28 octombrie 2005 

 
  Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă comună cu Comisia pentru 
administraţie publică şi organizarea teritoriului şi Comisia pentru sănătate, 
ecologie şi sport din Senat în zilele de 26 şi 27 octombrie 2005 între orele 8.30 – 
19.00 şi în ziua de 28 octombrie 2005 între orele 8.30 – 16.30. 
 

Pe ordinea de zi  a şedinţelor au figurat următoarele probleme: 
  

AVIZE 
1. PL-x 497/2005 – Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2006. 

 
SESIZARI IN FOND 

2. PL-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 octombrie 2005) 

3. Pl-x 426/2005 - Propunere legislativă privind modificarea şi completarea 
Legii nr.114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
(termen: 11 noiembrie 2005) 

4. PL-x 411/2005 - Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.50/1991 
privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii. (termen: 11 
noiembrie 2005) 

5. Pl-x 391/2005 - Propunere legislativă privind constituirea zonelor 
metropolitane. (termen: 25 octombrie 2005) 

6. Pl-x 382/2005 şi Pl-x 377/2005 – Propunerile legislative privind 
modificarea şi completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor 
locali.(retrimis comisiei pentru reexaminare). 

 

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=6530
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=6184
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=6635
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=6610
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  La punctul 1 al ordinii de zi, în zilele de 26, 27 şi 28 octombrie 2006, 
au avut loc şedinţe comune ale Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea 
teritoriului şi echilibru ecologic a Camerei Deputaţilor împreună cu Comisia 
pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului şi Comisia pentru sănătate, 
ecologie şi sport ale Senatului, în vederea dezbaterii şi avizării proiectului Legii 
bugetului de stat pe anul 2006.  
  Au fost dezbătute proiectele de buget ale următoarelor instituţii: 

1. Autoritatea electorală permanentă; 
2. Ministerul Finanţelor Publice; 
3. Cancelaria Primului Ministru 
4. Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor; 
5. Secretariatul General al Guvernului; 
6. Ministerul Administraţiei şi Internelor; 
7. Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale; 
8. Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului. 

 
  1. Proiectul de buget al Autorităţii electorale permanente a fost 
susţinut de domnul Kovacs Csaba Tiberiu, secretar general, şi a fost votat cu 
majoritate de voturi pentru şi 2 voturi împotrivă. 
  2. Proiectul de buget al Ministerului Finanţelor Publice a fost susţinut 
de domnul Nicolescu Ion, secretar general al ministerului şi a fost votat cu 
majoritate de voturi pentru, 1 vot împotrivă şi 3 abţineri. 
  3. Proiectul de buget al Cancelariei Primului Ministru a fost susţinut 
de domnul Remus Baciu – secretar de stat şi a fost votat cu majoritate de voturi 
pentru , 9 voturi împotrivă şi 1 abţinere.  
  4. Proiectul de buget al Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor 
a fost susţinut de doamna ministru Sulfina Barbu şi a fost votat cu majoritate de 
voturi pentru şi 1 abţinere. 
  5. Proiectul de buget al Secretariatului General al Guvernului a fost 
susţinut de domnul Mihai Voicu – secretar general al SGG şi a fost votat cu 
majoritate de voturi pentru, 1 vot împotrivă şi 1 abţinere. 
  6. Proiectul de buget al Ministerului Administraţiei şi Internelor a fost 
prezentat de domnul Paul Victor Dobre – secretar de stat şi a fost votat cu 
majoritate de voturi pentru şi 2 abţineri. 
  Din dezbateri a reieşit faptul că este necesară o corelare mai bună a 
cheltuielilor prevăzute în bugetele locale cu cele de la nivel central.  
  Domnul deputat Relu Fenechiu, preşedintele Comisiei pentru 
administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic a propus 
introducerea unui alineat nou la articolul 6, prin care se suplimentează numărul de 
indicatori în finanţare cu 25 posturi la Cap.51.01, prin diminuarea acestora de la 
cap.61.01., amendament care a fost adoptat cu unanimitate de voturi 
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  7. Proiectul de buget pentru Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi 
Dezvoltării Rurale a fost susţinut de domnul Apetrei Dănuţ, secretar de stat şi a 
fost votat favorabil cu unanimitate de voturi. 
  8. Proiectul de buget al Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi 
Turismului a fost susţinut de domnul Laszlo Borbely, ministru delegat pentru 
lucrări publice şi amenajarea teritoriului şi a fost votat favorabil cu unanimitate de 
voturi. 
  In final proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2006 a fost votat 
favorabil de plenul celor trei comisii reunite, cu unanimitate de voturi. 
 
  La punctul 2 al ordinii de zi respectivul proiect de lege a fost dezbătut 
articol cu articol, împreună cu amendamentele formulate, în prezenţa domnului  
Laszlo Borbely, ministru delegat pentru lucrări publice şi amenajarea teritoriului, a 
domnului Gheorghe Popescu – director general al Agenţiei Naţionale pentru 
Locuinţe şi a doamnei Ioniţă Mariana – director general în Ministerul 
Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului şi a fost votat favorabil cu 
unanimitate de voturi. 
  La punctele 3 şi 4 ale ordinii de zi respectivele proiecte de legi au fost 
amânate. 
  La punctual 5 al ordinii de zi respectiva propunere legislativă a fost 
respinsă cu majoritate de voturi pentru şi 2 împotrivă. 
  La punctul 6 al ordinii de zi Comisia a reexaminat propunerile 
legislative privind modificarea şi completarea Legii nr.393/2004 privind statutul 
aleşilor locali, reanalizând punctul 6 din Raportul depus anterior şi, cu unanimitate 
de voturi, a hotărât menţinerea acestuia în forma prezentată în Raport. 
 Din numărul total de 28 membri ai Comisiei în zilele de 26 şi 27 
octombrie 2005, 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 PD, iar în ziua de 28 octombrie 2005 au fost 
prezenţi 27 deputaţi fiind absent domnul deputat Ioan Oltean din partea Grupului 
parlamentar al PD. 
 
 
 
 
    

 
             PREŞEDINTE, 

 SECRETAR, 
           RELU FENECHIU 

 VASILE FILIP SOPORAN 


