
 

  Parlamentul României    
 

COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ  26 mai 2005 
AMENAJAREA TERITORIULUI SI ECHILIBRU  Nr.26/205 

                        ECOLOGIC 
 

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
din zilele de 24, 25 şi 26 mai 2005 

 
 Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi 

echilibru ecologic şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 24 mai 2005 între orele 14.00 – 
19.00, în ziua de 25 mai 2005 între orele 10.00 – 16.00 şi în ziua de 26 mai 2005 
între orele 10.00 – 12.30. 
  Pe ordinea de zi au figurat următoarele probleme: 
 

AVIZE 
1. P.L. x.186/2005 – Proiect de Lege pentru aprobarea amendamentului 

convenit între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru 
Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Zagreb la 18 noiembrie 2004 şi 
respectiv la Bucureşti la 15 decembrie 2004 şi pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei Guvernului nr.21/1998 pentru ratificarea 
Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru 
Reconstrucţie şi Dezvoltare privind Proiectul cadastrului general şi 
publicităţii imobiliare, în sumă de 25,5 milioane dolari S.U.A., semnat la 
Washington la 23 ianuarie 1998. 

2. P.L. x.187/2005 – Proiect de Lege privind unele măsuri prealabile 
lucrărilor de reabilitare a infrastructurii feroviare publice. 

3. P.l. x. 190/2005 – Propunere legislativă pentru modificarea Legii fondului 
funciar nr.18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 
SESIZĂRI ÎN FOND 

4. P.l. x-155/2005 – Propunere legislativă privind înfiinţarea comunei 
BEREGSĂU MARE. (termen:31 05.2005) 

 
ALTE PROBLEME 

 

cd



  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 unanimitate de voturi.  
  La punctul 3 al ordinii de zi respectiva propunere legislativă a fost 
respinsă, cu unanimitate de voturi, întrucât nu au fost indicate sursele pentru 
recuperarea diminuării bugetelor locale.  
  La punctul 4 al ordinii de zi respectiva propunere legislativă a fost 
respinsă, cu unanimitate de voturi, întrucât nu a avut documentaţia corespunzătoare. 
  Din numărul total de 27 deputaţi membri ai Comisiei au fost absenţi în 
ziua de 24 mai domnii deputaţi: Petru Lificiu şi Alexandru Mazăre – Grupul 
parlamentar al PSD, Marian Jean Marinescu – Grupul parlamentar al PD, în ziua de 
25 mai domnii deputaţi: Petru Lificiu şi Alexandru Mazăre – Grupul parlamentar al 
PSD, Traian Constantin Igaş şi Marian Jean Marinescu – Grupul parlamentar al PD 
şi în ziua de 26 mai domnii deputaţi: Constantin Igaş  – Grupul parlamentar al PD şi 
Alexandru Mazăre – Grupul parlamentar al PSD.  
 
 
 
 
 

 PREŞEDINTE, 
SECRETAR, 

DAN STEFAN MOTREANU        
       VASILE FILIP SOPORAN 


