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                        ECOLOGIC 
 
 
 

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
din zilele de 31 octombrie, 1, 2, 3 şi 4 noiembrie 2005 

 
 
  Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic şi-a desfăşurat lucrările în ziua 31 octombrie 2005 între orele 
14.00 – 19.00, în ziua de 1 noiembrie 2005, în şedinţă comună cu Comisia 
pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului şi Comisia pentru 
sănătate, ecologie şi sport din Senat, între orele 15.00 – 19.00, în ziua de 2 
noiembrie 2005 între orele 9.00 – 16.30, în ziua de 3 noiembrie 2005 între orele 
15.00 – 19.00 şi în ziua de 4 noiembrie 2005 între orele 9.00 – 12.30.  

 Pe ordinea de zi a şedinţelor au figurat următoarele probleme: 
 

AVIZE 
1. PL. - x 497/2005 - Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2006 
2. PL. – x 491/2005 – Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 

Guvernului nr.29/2005 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului 
nr.128/2000 privind stabilirea unor tarife pentru serviciile prestate 
în regim de urgenţă pentru persoanele fizice şi juridice de către 
Ministerul Administraţiei şi Internelor 

3. Pl. – x 492/2005 – Propunere legislativă din 21 ianuarie 2005 
privind Legea pentru modificarea şi completarea art.9 şi 11 din 
Legea 112 din 25 noiembrie 1995 pentru reglementarea situaţiei 
juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în 
proprietatea statului 

4. Pl. – x 495/2005 – Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.132/2005 pentru completarea art.29 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.66/2005 cu privire la 
rectificarea bugetului de stat pe anul 2005 
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5. PL. - x 411/2005 – Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr. 
50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii 
(termen: 11.11.2005) 

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

7. PL. - x 429/2005 –Propunere legislativă privind declararea ca oraş 
a comunei Pantelimon, judeţul Ilfov (termen: 27.10.2005) 

8. PL. – x 430/2005 – Propunere legislativă privind declararea ca oraş 
a comunei Măgurele, judeţul Ilfov (termen: 27.10.2005) 

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

10. 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) 
11. 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) 

  
  La punctul 1 al ordinii de zi a fost dezbătut proiectul Legii 
bugetului de stat pe anul 2006 în şedinţă comună cu Comisia pentru 
administraţie publică şi organizarea teritoriului şi Comisia pentru sănătate, 
ecologie şi sport din Senat în ziua de 1 noiembrie 2005 şi a fost avizat favorabil 
cu unanimitate de voturi, împreună cu amendamentele admise prevăzute în 
Anexa nr.1 şi amendamentele respinse prevăzute în Anexa nr.2 
  La punctul 2 al ordinii de zi respectivul proiect de lege a fost 
dezbătut şi avizat favorabil cu unanimitate de voturi.  
  La punctul 3 al ordinii de zi respectiva propunere legislativă a fost 
avizată negativ cu unanimitate de voturi.  
  La punctul 4 al ordinii de zi respectivul proiect de lege a fost 
dezbătut în şedinţă comună cu Comisia pentru administraţie publică şi 
organizarea teritoriului din Senat şi avizat favorabil cu majoritate de voturi 
pentru. 
  La punctele 5 şi 6 ale ordinii de zi respectivul proiect de lege şi 
respectiva propunere legislativă au fost amânate pentru că nu a putut fi convocat 
în timp util reprezentantul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi 
Turismului. 
  La punctul 7 al ordinii de zi respectiva propunere legislativă a fost 
dezbătută şi votată favorabil cu 15 voturi pentru, 1 împotrivă şi 2 abţineri. 

 2



  La punctul 8 al ordinii de zi respectiva propunere legislativă a fost 
dezbătută şi votată favorabil cu 16 voturi pentru, 1 împotrivă şi 1 abţinere. 
  La punctele 9, 10 şi 11 ale ordinii de zi respectivul proiect de lege şi 
respectivele propuneri legislative au fost amânate pentru că nu a participat 
reprezentantul Guvernului.  
         Din numărul total de 28 membri ai Comisiei, în zilele de 31 
octombrie, 2, 3 şi 4 noiembrie 2005 au fost prezenţi 27 de deputaţi, fiind absent 
domnul deputat Ioan Oltean – Grupul parlamentar al P.D., iar în ziua de 1 
noiembrie 2005 au fost prezenţi 28 deputaţi. 
 
    

 
             PREŞEDINTE, 

 SECRETAR, 
           RELU FENECHIU 

 VASILE FILIP SOPORAN 
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