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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
din ziua de 2 februarie 2006  

 
  Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 2 februarie 2006, între orele 
1000 – 1400. 

 Pe ordinea de zi a şedinţelor au figurat următoarele probleme: 
 

AVIZE 
 

1. Pl-x 627/2005 - Propunere legislativă pentru protecţia zonelor calamitate  
2. PL.-x 660/2005 – Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 172/2005 cu privire la modificarea bugetului Ministerului 
Administraţiei şi Internelor pe anul 2005. 

3. Pl-x 680/2005 - Propunere legislativă pentru modificarea art.92 alin.(5) din 
Legea nr.18/1991 privind fondul funciar.  

4. Pl-x 681/2005 - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.45/2003 privind finanţele publice 
locale  

5. Pl-x 685/2005 - Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.140/2005 
privind aprobarea O.U.G. nr.20/2005 pentru modificarea O.U.G. 
nr.195/2001 privind asigurarea unor fonduri pentru finanţarea construcţiei 
de locuinţe pentru tineret şi săli de sport.  

6. Pl-x 687/2005 - Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.18/1991, 
Legea fondului funciar republicată. 

7. PL-x 689/2005 - Proiect de Lege privind trecerea Ansamblului Folcloric 
Rapsodia Călimanilor din Municipiul Topliţa, judeţul Harghita, în 
subordinea Ministerului Culturii şi Cultelor.  
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8. Pl. – x 664/2005 – Propunere legislativă privind înfiinţarea comunei Trei 

Sate, judeţul Mureş, prin reorganizarea comunei Ghindari. 
 

  
 La punctul 1 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost 
avizată negativ cu 26 voturi pentru şi 2 abţineri. 
 La puncul 2 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat 
favorabil cu unanimitate de voturi.  
 La punctele 3, 4, 5 şi 6 ale ordinii de zi, respectivul proiect de lege şi 
respectivele propuneri legislative au fost avizate negativ cu unanimitate de voturi. 
 La punctul 7 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat 
favorabil cu 26 de voturi pentru şi 2 abţineri. 
 La punctul 8 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost 
respinsă cu 27 voturi pentru şi o abţinere. 
 

 
              Din numărul total de 28 membri ai Comisiei, au fost prezenţi 28 deputaţi 
după cum urmează: Fenechiu Relu (PNL), Duşa Mircea (PSD), Igaş Traian 
Constantin (PD), Seres Dénes (UDMR), Soporan Vasile Filip (PSD), Antal Árpád-
András (UDMR), Apostolache Mihai Cristian (PSD), Bardan Cornel Ştefan(PD), 
Buzatu Dan Horaţiu (PNL), Cantaragiu Bogdan (independent), Călin Ion (PSD), 
Constantinescu Anca (PD), Oltean Ioan (PD), Diaconescu Marin (PSD), Lificiu 
Petru (independent), Liga Dănuţ (independent), Macaleţi Costică (PSD), 
Marinescu Marian-Jean  (PD), Mazăre Alexandru(PSD), Mănescu Rareş Şerban 
(PNL), Motreanu Dan Ştefan (PNL), Popescu Florin Aurelian (PNL), Pupeză 
Viorel (PSD), Stănescu Cristian (PRM), Tudor Constantin (PC), Ţundrea Ioan 
(PC), Vlădoiu Aurel (PSD), Zgonea Valeriu Ştefan(PSD). 
   

 
 
 
 

    PREŞEDINTE,       SECRETAR, 
 
                   RELU FENECHIU                     DENES SERES   
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