
 
COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ,         20.09.2007         
AMENAJAREA TERITORIULUI SI ECHILIBRU         
                             ECOLOGIC                                             
 
 

PROCES VERBAL 
din zilele de 19 şi 20 septembrie 2007 

  
 
  La lucrările şedinţelor Comisiei din ziua de 19 septembrie 2007, 
din numărul total de 29 deputaţi membri ai Comisiei, au fost prezenţi 24 
deputaţi, fiind absenţi domnii deputaţi Alexandru Mazăre (PSD) – delegaţie în 
străinătate, Rovana Plumb (PSD), Marian-Jean Marinescu (PD) şi Cristian 
Stănescu (PRM) – europarlamentari şi Ioan Oltean (PD), iar domnul deputat 
Cristian Mihai Adomniţei (PNL) – ministru, a fost înlocuit de domnul deputat 
Ioan Ghişe (PNL), iar în ziua de 20 septembrie 2007 au fost prezenţi 23 
deputaţi, fiind absenţi domnii deputaţi Cristian Mihai Adomniţei (PNL) – 
ministru, Alexandru Mazăre (PSD) – delegaţie în străinătate, Rovana Plumb 
(PSD), Marian-Jean Marinescu (PD) şi Cristian Stănescu (PRM) – 
europarlamentari şi Ioan Oltean (PD). 
  La lucrările şedinţei din 19 septembrie 2007 au participat ca invitaţi 
domnul Mircea Alexandru - secretar general adjunct şi domnul Ovidiu Simina – 
consilier în cadrul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, 
Antoaneta Popescu – director şi Ioana Popescu – consilier în cadrul Ministerului 
Economiei şi Finanţelor, Ion Ghizdeanu – preşedintele Comisiei Naţionale de 
Prognoză şi Ioan Ghişe – deputat. 
  Lucrările şedinţelor din zilele de 19 şi 20 septembrie 2007 au fost 
conduse de domnul deputat Relu Fenechiu, preşedintele Comisiei pentru 
administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic. 
  Lucrările şedinţei comune cu Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi din data de 19 septembrie 2007 în cadrul căreia au fost dezbătute 
punctele 9 şi 12 ale ordinii de zi ale Comisiei pentru administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic,  au fost conduse de domnul deputat 
Sergiu Andon, preşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. 

 Pe ordinea de zi a şedinţelor au figurat următoarele probleme: 
 

AVIZE 
 

1. PL-x nr. 553/2007 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr. 78/2007 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 
2007 termen depunere amendamente: 20-09-2007  termen depunere raport: 
25-09-2007 (Aviz comun cu Senatul) 

2. PL-x nr. 460/2007 - Proiect de Lege privind intrarea, staţionarea, 
desfăşurarea de operaţiuni sau tranzitul forţelor armate străine pe teritoriul 
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României termen depunere amendamente: 13-09-2007  termen depunere 
raport: 20-09-2007  

3. PL-x nr. 576/2007 - Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între 
Guvernul României şi Consiliul de Miniştri din Bosnia şi Herţegovina 
privind cooperarea în combaterea terorismului şi a crimei organizate, semnat 
la Bucureşti la 4 iunie 2007 termen depunere amendamente: 17-09-2007  
termen depunere raport: 24-09-2007  

4. PL-x nr. 557/2007 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr. 85/2007 pentru ratificarea amendamentului convenit prin 
scrisoarea semnată la Washington D.C. la 5 iunie 2007 şi la Bucureşti la 20 
iunie 2007, între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru 
Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România şi 
Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea 
Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor 
naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă, semnat la Bucureşti la 26 mai 
2004 şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 389/2004 privind 
ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională 
pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea Proiectului de 
diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătirea 
pentru situaţii de urgenţă şi a Acordului de asistenţă financiară 
nerambursabilă dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie 
şi Dezvoltare acţionând în calitate de Agenţie de implementare a Facilităţii 
Globale de Mediu privind finanţarea Proiectului de diminuare a riscurilor în 
cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă, 
semnate la Bucureşti la 26 mai 2004 termen depunere amendamente: 14-09-
2007  termen depunere raport: 21-09-2007  
 

FOND 
 

5. PL-x nr. 422/2007 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.29/2007 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a 
Ministerul Economiei şi Finanţelor termen depunere raport suplimentar: 18-
09-2007 

6. Pl-x nr. 444/2007 - Propunere legislativă pentru modificarea lit.a) a art.58 
din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici termen 
depunere amendamente: 11-09-2007  termen depunere raport: 18-09-2007  

7. Pl-x nr. 446/2007 - Propunere legislativă pentru modificarea art.4 din legea 
nr.90/2003 privind vânzarea spaţiilor aflate în proprietatea statului sau a 
unităţilor administrativ-teritoriale, destinate partidelor politice termen 
depunere amendamente: 11-09-2007  termen depunere raport: 18-09-2007  

8. Pl-x nr. 454/2007 - Propunere legislativă privind constituirea Fondului 
special pentru locuinţe sociale termen depunere amendamente: 11-09-2007  
termen depunere raport: 18-09-2007  
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9. PL-x nr. 463/2007 - Proiect de Lege pentru completarea Ordonanţei de 

Urgenţă a Guvernului nr.40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea 
chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe termen depunere 
amendamente: 13-09-2007  termen depunere raport: 20-09-2007 (Raport 
comun cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi) 

10. PL-x nr. 462/2007 - Proiect de Lege privind promovarea aplicării 
strategiilor de management de proiect la nivelul unităţilor administrativ-
teritoriale judeţene şi locale termen depunere amendamente: 13-09-2007  
termen depunere raport: 20-09-2007  

11. Pl-x nr. 466/2007 - Propunere legislativă privind maximizarea ratei de 
absorbţie a Fondurilor Externe destinate României termen depunere 
amendamente: 14-09-2007  termen depunere raport: 21-09-2007  

12. Pl-x nr. 469/2007 - Propunere legislativă de modificare şi completare a 
Legii nr. 550/2002 privind vânzarea spaţiilor comerciale proprietate privată a 
statului şi a celor de prestări servicii, aflate în administrarea consiliilor 
judeţene sau a consiliilor locale, precum şi a celor aflate în patrimoniul 
regiilor autonome de interes local termen depunere amendamente: 14-09-
2007  termen depunere raport: 21-09-2007 (Raport comun cu Comisia 
juridică, de disciplină şi imunităţi) 

13. PL-x nr. 477/2007 - Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea art.1 
din Ordonanţa Guvernului nr.63/2002, privind atribuirea sau schimbarea de 
denumiri termen depunere amendamente: 11-09-2007  termen depunere 
raport: 18-09-2007  

14. PL-x nr. 478/2007 - Proiectul de Lege pentru modificarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu termen 
depunere amendamente: 11-09-2007  termen depunere raport: 18-09-2007 
(Raport comun cu Comisia pentru industrii şi servicii) 

15. PL-x nr. 480/2007 - Proiect de Lege privind transformarea cazărmilor 
dezafectate ale Ministerului Apărării în cămine studenţeşti termen depunere 
amendamente: 11-09-2007  termen depunere raport: 18-09-2007 (Raport 
comun cu Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională) 

16. Pl-x nr. 501/2007 - Propunere legislativă privind înfiinţarea comunei Racşa, 
prin reorganizarea comunei Oraşu Nou, judeţul Satu Mare termen depunere 
amendamente: 11-09-2007  termen depunere raport: 18-09-2007  

17. Pl-x nr. 418/2007 - Propunere legislativă pentru completarea Legii 
nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică (Raport 
comun cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi)  termen depunere 
amendamente: 22-06-2007  termen depunere raport: 29-06-2007  

   
 La punctul 1 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost dezbătut în 
şedinţă comună cu Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului 
şi protecţia mediului a Senatului şi a fost avizat favorabil cu unanimitate de 
voturi. 
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 La punctele 2, 3 şi 4 ale ordinii de zi, respectivele proiecte de legi au fost 
avizate favorabil cu unanimitate de voturi. 
 La punctele 5, 6, 13 şi 16 ale ordinii de zi, respectivele proiecte de legi şi 
respectivele propuneri legislative au fost votate favorabil cu unanimitate de 
voturi. 
 La punctul 7 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost 
respinsă cu unanimitate de voturi. 
 La punctul 8 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost 
respinsă cu 21 voturi pentru, 2 voturi împotrivă şi 1 abţinere. 
 La punctele 10, 11, 14, 15 şi 17 ale ordinii de zi, respectivele proiecte de 
legi şi respectivele propuneri legislative au fost amânate. 
 La punctele 9 şi 12 ale ordinii de zi, respectivul proiect de lege şi 
respectiva propunere legislativă au fost dezbătute în şedinţa comună cu Comisia 
juridică, de disciplină şi imunităţi în data de 19 septembrie 2007. 
 La punctul 9 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost dezbătut în 
şedinţa comună cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi din data de 19 
septembrie 2007 şi a fost votat favorabil cu unanimitate de voturi. 
 La punctul 12 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost 
dezbătută în şedinţa comună cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi din 
data de 19 septembrie 2007 şi a fost respinsă cu unanimitate de voturi. 
 
 
 

 
           PREŞEDINTE,                     SECRETAR, 
 
                          RELU FENECHIU                              SEREŞ DENEŞ 


