
 

  Parlamentul României    
Camera Deputaţilor 

 
COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ,               28.02.2007        
AMENAJAREA TERITORIULUI SI ECHILIBRU                   Nr.26/1373     

                        ECOLOGIC   
  

                                                                                 
SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 

din zilele 27 ŞI 28 februarie 2007  
 
  Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 27 februarie 2007 între 
orele 1400 – 1900 şi în ziua de 28 februarie 2007 între orele 1500 – 1800. 

 Pe ordinea de zi a şedinţelor au figurat următoarele probleme:  
   

AVIZE 
 
1. Pl-x nr. 29/2007 - Propunere legislativă pentru modificarea alin.(3) al 

art.104 din Legea nr.128/1997 privind statutul personalului didactic termen 
depunere amendamente: 05-03-2007  termen depunere raport: 12-03-2007 

2. Pl-x nr. 52/2007 - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.103/1996, legea fondului cinegetic şi protecţia vânatului termen 
depunere amendamente: 01-03-2007  termen depunere raport: 15-03-2007 

3. Pl-x nr. 63/2007 - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 
Legii 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în 
exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, 
prevenirea şi sancţionarea corupţiei termen depunere amendamente: 27-02-
2007  termen depunere raport: 05-03-2007  

4. Pl-x nr. 64/2007 - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.550/2004 privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei Române 
termen depunere amendamente: 27-02-2007  termen depunere raport: 05-
03-2007  

5. Pl-x nr. 65/2007 - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.364/2004 privind organizarea şi funcţionarea poliţiei judiciare 
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termen depunere amendamente: 27-02-2007  termen depunere raport: 05-
03-2007  

 
6. Pl-x nr. 66/2007 - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române 
termen depunere amendamente: 27-02-2007  termen depunere raport: 05-
03-2007  

7. PL-x nr. 44/2007 - Proiect de Lege privind abrogarea alin.(5) al art.22 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe 
drumurile publice, republicată termen depunere amendamente: 01-03-2007  
termen depunere raport: 15-03-2007  

8. Pl-x nr. 47/2007 - Propunere legislativă privind modificarea Ordonanţei de 
Urgenţă a Guvernului nr.45/2003 privind finanţele publice locale, aprobată 
prin Legea nr.108/2004 şi modificată prin Legea nr.313/2004 şi Ordonanţa 
de Urgenţă a Guvernului nr.9/2005 termen depunere amendamente: 01-03-
2007  termen depunere raport: 15-03-2007  

9. Pl-x nr. 48/2007 - Propunere legislativă privind transmiterea cu titlu gratuit 
a unui pachet de acţiuni de 25% deţinute de stat la Societatea Naţională 
"Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu-Constanţa" - S.A. către 
judeţul Constanţa şi reglementarea situaţiei juridice a unor bunuri, 
proprietatea publică a statului din judeţul Constanţa termen depunere 
amendamente: 01-03-2007  termen depunere raport: 15-03-2007  

10. PL-x nr. 69/2007 - Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.38/2003 
privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere termen depunere 
amendamente: 06-03-2007  termen depunere raport: 20-03-2007  

11. Pl-x nr. 79/2007 - Propunere legislativă pentru completarea Legii 544 din 12 
octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public termen 
depunere amendamente: 06-03-2007  termen depunere raport: 20-03-2007  

12. Pl-x nr. 46/2007 - Propunere legislativă privind introducerea unei taxe de 
folosire a reţelelor de distribuţie pentru gazul metan şi energie electrică 
plătită autorităţilor publice locale termen depunere amendamente: 01-03-
2007  termen depunere raport: 15-03-2007  

13. Pl-x nr. 70/2007 - Propunere legislativă privind reorganizarea terenurilor 
agricole termen depunere amendamente: 06-03-2007  termen depunere 
raport: 20-03-2007  

 
SESIZĂRI ÎN FOND 

 
 
14. Pl-x nr. 36/2007 - Propunere legislativă privind înfiinţarea adăposturilor şi a 

centrelor de urgenţă termen depunere amendamente: 27-02-2007  termen 
depunere raport: 08-03-2007  
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15. Pl-x nr. 983/2006 - Propunere legislativă privind înfiinţarea comunei 
Laleşti, judeţul Vaslui prin reorganizarea comunei Puieşti termen depunere 
amendamente: 13-02-2007  termen depunere raport: 19-02-2007  

16. Pl-x nr. 16/2007 - Propunere legislativă privind organizarea şi funcţionarea 
creşelor termen depunere amendamente: 13-02-2007  termen depunere 
raport: 19-02-2007  

17. Pl-x nr. 35/2007 - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.152 din 15/07/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru 
Locuinţe şi a Legii nr.543 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.83/2003 termen depunere amendamente: 27-02-2007  termen 
depunere raport: 08-03-2007  

18. Pl-x nr. 949/2006 - Propunere legislativă privind modificarea şi completarea 
Legii 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe 
termen depunere amendamente: 06-02-2007  termen depunere raport: 15-
02-2007  

19. Pl-x nr. 950/2006 - Propunere legislativă privind modificarea şi completarea 
Legii nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe 
termen depunere amendamente: 06-02-2007  termen depunere raport: 15-
02-2007  

20. Pl-x nr. 22/2007 - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 
art.25 din Legea nr.114/1996, Legea locuinţei termen depunere 
amendamente: 21-02-2007  termen depunere raport: 06-03-2007 

21. Pl-x nr. 54/2007 - Propunere legislativă privind modificarea Art.II din Legea 
nr.249/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr.393/2004 privind 
Statutul aleşilor locali  

22. Pl-x nr. 521/2006 - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 
Legii privind constituirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor 
situate în intravilanul localităţilor în Delta Dunării nr.679/2002 

 
 La punctele 1, 7 şi 10 ale ordinii de zi, respectiva propunere legislativă şi 
respectivele proiecte de legi au fost avizate favorabil cu unanimitate de voturi. 
 La punctele 2, 4, 5, 8 şi 11 ale ordinii de zi, respectivele propuneri 
legislative au fost avizate negativ cu unanimitate de voturi. 
 La punctul 3 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost 
avizată favorabil cu 25 voturi pentru şi 2 voturi împotrivă. 
 La punctul 6 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă, a fost 
avizată negativ cu 26 voturi pentru şi 1 vot împotrivă. 
 La punctul 9 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost 
avizată favorabil cu 12 voturi pentru, 1 vot împotrivă şi 3 abţineri. 
 La punctul 12 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost 
avizată favorabil cu 14 voturi pentru şi 1 vot împotrivă. 
 La punctul 13 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost 
avizată favorabil cu 10 voturi pentru, 1 vot împotrivă şi 4 abţineri. 
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 La punctul 14 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost 
votată favorabil cu unanimitate de voturi. 
 La punctul 15 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost 
votată favorabil cu 24 voturi pentru şi 3 voturi împotrivă. 
 La punctul 16 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost 
dezbătută în prezenţa iniţiatorului, domnul senator Paul Păcuraru, şi s-a hotărât 
reanalizarea acesteia, în ziua de 5 martie 2007 orele 1600, de către iniţiator, 
doamnele deputat Rovana Plumb şi Anca Constantinescu, împreună cu 
reprezentanţii Ministerului Sănătăţii Publice, ai Ministerului Muncii, 
Solidarităţii Sociale şi Familiei şi ai Ministerului Educaţiei şi Cercetării, 
urmând a fi dezbătută în şedinţa Comisiei în săptămâna următoare. 
 La punctele 17, 18 şi 19 ale ordinii de zi, respectivele propuneri 
legislative au fost respinse cu unanimitate de voturi. 
 La punctele 20, 21 şi 22 ale ordinii de zi, respectivele propuneri 
legislative au fost amânate în şedinţa comună cu Comisia juridică, de disciplină 
şi imunităţi.  

  
 În zilele de 27 şi 28 februarie 2007, din numărul total de 29 membri ai 
Comisiei, au fost prezenţi 27 deputaţi după cum urmează: Relu Fenechiu 
(PNL), Mircea Duşa (PSD), Traian Constantin Igaş (PD), Seres Dénes 
(UDMR), Vasile Filip Soporan (PSD), Cristian Mihai Adomniţei (PNL), Antal 
Arpad Andras (UDMR),  Mihai Cristian Apostolache (PSD),  Cornel Ştefan 
Bardan (PD), Bogdan Cantaragiu (PD), Ion Călin (PSD), Anca Constantinescu 
(PD), Marin Diaconescu (PRM), Petru Lificiu  (independent), Dănuţ Liga (PD), 
Costică Macaleţi (PSD), Mihai Dan Marian (PNL), Alexandru Mazăre (PSD),  
Rareş Şerban Mănescu (PNL), Ioan Oltean (PD), Rovana Plumb (PSD), Viorel 
Pupeză  (PSD), Emil Strungă (PNL), Constantin Tudor (PC), Ioan Ţundrea 
(PC), Aurel Vlădoiu (PSD), Valeriu Ştefan Zgonea (PSD), fiind absenţi domnii 
deputaţi  Marian-Jean Marinescu (PD) şi Cristian Stănescu (PRM) – 
europarlamentari. 

 
 
     
 
   VICEPREŞEDINTE,                 SECRETAR, 
  
                         MIRCEA DUŞA                                SEREŞ DENEŞ  


