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COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ  2 iunie 2005 
AMENAJAREA TERITORIULUI SI ECHILIBRU  Nr.26/214 

                        ECOLOGIC 
 

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
din zilele de 31 mai, 1 şi 2 iunie 2005 

 
 Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi 

echilibru ecologic şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 31 mai 2005 între orele 14.00 – 
18.00, în ziua 1 iunie între orele 10.00 – 16.00 şi în ziua de 2 iunie 2005 între orele 
10.00 – 12.00. 
  Pe ordinea de zi au figurat următoarele probleme: 
 

AVIZE 
1. P.l. x-160/2005 - Propunere legislativă pentru înfiinţarea Oficiului 

Român pentru Supravegherea Achiziţiilor Publice. 
 

SESIZĂRI ÎN FOND 
2. P.l. x-161/2005 – Propunere legislativă privind înfiinţarea satelor 

Nicoleşti, Foi şi Ciba prin reorganizarea comunei Crăciuneşti, judeţul 
Mureş.(termen: 9.06.2005) 

3. P.L. x-166/2005 – Propunere legislativă privind modificarea limitelor 
teritoriale ale municipiului Galaţi şi ale comunei Smârdan, judeţul 
Galaţi. (termen: 8.06.2005) 

4. P.l. x-167/2005 – Propunere legislativă pentru înfiinţarea comunei Gura 
Ialomiţei, judeţul Ialomiţa, prin reorganizarea comunei Mihail 
Kogălniceanu. (termen: 8.06.2005) 

 
DIVERSE 

 
  La punctul 1 al ordinii de zi respectiva propunere legislativă a fost 
respinsă cu 22 de voturi pentru şi 4 abţineri. 
  La punctul 2 al ordinii de zi respectiva propunere legislativă a fost 
dezbătută şi votată favorabil cu 24 de voturi pentru şi 2 abţineri. 
  La punctul 3 al ordinii de zi respectiva propunere legislativă a fost 
respinsă cu unanimitate de voturi.  
  La punctul 4 al ordinii de zi respectiva propunere legislativă a fost 
amânată cu unanimitate de voturi.  

cd



  La punctul „Diverse” de pe ordinea de zi s-a hotărât participarea 
membrilor Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 
ecologic, împreună cu membrii Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, corupţiei şi 
pentru petiţii, la întâlnirea cu domnul Siim Kallas, vicepreşedinte al Comisiei 
Europene, Comisia pentru probleme administrative, audit şi combaterea fraudei, ce 
va avea loc în data de 16 iunie 2005, orele 11.00 – 12.000, în Parlamentul României. 
  Plenul Comisiei a hotărât, cu unanimitate de voturi, participarea 
domnului vicepreşedinte Mircea Duşa la colocviul „Reforma sistemului juridic şi a 
administraţiei publice”, organizat de Parlamentul European, în zielel de 20 şi 21 
iunie 2005, la Bruxelles. 
  Din numărul total de 27 membri ai comisiei a lipsit în zilele de 31 mai 
şi 1 iunie domnul deputat Alexandru Mazăre din partea Grupului Parlamentar al 
PSD. 
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