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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
din zilele de 4 şi 5 mai  2005 

 
  Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 4 mai 2005, între orele 
10.30-16.00 şi în ziua de 5 mai 2005 între orele 10.00-12.30. 
  La lucrările comisiei din ambele zile au fost prezenţi 25 deputaţi, 
fiind absenţi domnii deputaţi Buzatu Dan Horaţiu, din partea grupului 
parlamentar al PNL şi Zgonea Valeriu din partea grupului parlamentar al PSD. 
  A participat la lucrările comisiei, în calitate de înlocuitor, domnul 
deputat Dan Mihai Marian, din partea grupului parlamentar al PNL. 
 

 Pe ordinea de zi au figurat următoarele probleme: 
 

SESIZĂRI ÎN FOND 
 

  1. P.L. – x 135/2005 – Proiect de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.23/2005 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.371/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
Poliţiei Comunitare.(termen:28.04.2005) 

 
  2. P.l. – x 125/2005 - Propunere legislativă pentru modificarea 
unor prevederi din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleşilor 
locali.(termen:12.05.2005) 

 
  3. P.L- x 151/2005 - Proiect de Lege privind schimbarea denumirii 
satului Valea Izvorului, din componenţa comunei Livezile, judeţul Mehedinţi 
(termen: 12.05.2005) 
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DIVERSE 
 

- Stabilirea datei întâlnirii cu membrii Biroului de Informare al Consiliului 
Europei la Bucureşti. 

 
- Prezentarea invitaţiilor de participare la reuniuni internaţionale adresate 

comisiei noastre de către organizaţiile „GLOBE Europe”, „Parlamentarii 
Lumii pentru Habitat”,„Institutul European de Training”,  precum şi 
stabilirea membrilor participanţi la aceste reuniuni.   

 
  La punctul 1 al ordinii de zi, respectivul proiectul de lege a fost 
dezbătut articol cu articol, împreună cu amendamentele formulate, în prezenţa 
reprezentanţilor Ministerului Administraţiei şi Internelor şi votat favorabil cu 
unanimitate de voturi. 
  La punctul 2 al ordini de zi, respectiva propunere legislativă a fost 
amânată pentru a lua cunoştinţă de amendamentele prezentate. 
  La punctul 3 al ordini de zi, respectivul proiect de lege a fost 
dezbătut şi votat favorabil cu unanimitate de voturi. 
  La punctul „Diverse” de pe ordinea de zi membrii comisiei au 
stabilit ca data întâlnirii cu membrii Biroului de Informare al Consiliului 
Europei la Bucureşti să fie 11 mai 2005, ora 10.00. 
  În şedinţa din 4 mai 2005 s-au stabilit membrii participanţi la 
reuniunile internaţionale organizate de „GLOBE Europe”, „Parlamentarii Lumii 
pentru Habitat”, „Institutul European de Training”. 
  Referitor la invitaţia primită la Comisie din partea organizaţiei 
„GLOBE Europe” privind participarea la primul forum NEEDS – Acceptând 
preţul real al energiei durabile, organizat cu sprijinul Directoratului General 
pentru Cercetare al Comisiei Europene, în data de 24 mai 2005, la Bruxelles, 
plenul Comisiei a decis cu unanimitate de voturi asupra participării domnului 
deputat Lificiu Petru, grupul parlamentar al PSD şi a domnului deputat 
Marinescu Marian Jean, grupul parlamentar al PD, membrii ai Comisiei pentru 
administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic. 
  În ceea ce priveşte invitaţia adresată Comisiei de către organizaţia 
„GLOBE Europe” şi organizaţia „SOLIDARITE Eau Europe”, pentru 
participarea la al 6-lea Parlament European al Tinerilor pentru Apă „Dunărea 
trăieşte, Dunărea este în sărbătoare”, ce va avea loc la Tulcea/Uzlina, România, 
în perioada 13-17 mai 2005, plenul Comisiei a decis participarea domnului 
deputat Mazăre Alexandru, grupul parlamentar al PSD şi a doamnei expert 
Toader Iulia. 
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  Referitor la invitaţia pentru participarea la Conferinţa Internaţională 
a Institutului de Tehnologie din Wessex, Anglia cu privire la „Poluarea 
atmosferică” ce va avea loc în perioada 16-18 mai 2005 la Cordoba în Spania, 
plenul Comisiei a decis cu unanimitate de voturi participarea domnului deputat 
Lificiu Petru, grupul parlamentar al PSD şi a domnului deputat Cantaragiu 
Bogdan, grupul parlamentar al PPRM, ţinându-se cont de importanţa deosebită 
ce o reprezintă acest domeniu pentru membrii Comisiei. 
 
 
 
 

 PREŞEDINTE, 
SECRETAR, 

 DAN ŞTEFAN MOTREANU 
VASILE FILIP SOPORAN 


