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COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ,            22.02.2006             
AMENAJAREA TERITORIULUI SI ECHILIBRU            Nr. 26/710 

                        ECOLOGIC 
   
 

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
din zilele de 21 şi 22 februarie 2006  

 
  Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 21 februarie 2006, între orele 
1600 – 1900 şi în ziua de 22 februarie 2006 între orele 830 - 1630. 
        

 Pe ordinea de zi a şedinţelor au figurat următoarele probleme: 
 

AVIZE 
 

1. PL. – x 50/2006 – Proiect de Lege privind regimul juridic al bunurilor 
imobile şi mobile preluate în mod abuziv de stat sau alte persoane 
juridice, pe baza prevederilor actelor normative referitoare la Casa de 
Administrare şi Supraveghere a Bunurilor Inamice (C.A.S.B.I.) 

2. Pl.– x 60/2006 - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.519/2002 privind protecţia specială şi încadrarea în muncă a 
persoanelor cu handicap, publicată în Monitorul Oficial nr.555 din 29 
iulie 2002 cu modificările şi completările ulterioare. 

3. Pl.– x 63/2006 – Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului. 

4. Pl. - x 64/2006 – Proiect de Lege privind modificarea art.3 alin.(2) al 
Legii nr.115/1999 privind responsabilitatea ministerială. 

5. Pl. – x 68/2006 - Propunere legislativă pentru modificarea articolului 13 
şi articolului 17 din Ordonanţa Guvernului nr.81/2004 privind 
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea crescătoriilor de vânat şi a 
complexurilor de vânătoare. 
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SESIZĂRI ÎN FOND 
 

6. PL.- x 664/2005 -  Propunere legislativă privind înfiinţarea comunei Trei 
Sate, judeţul Mureş, prin reorganizarea comunei Ghindari. (retrimis la 
comisie pentru un nou raport) 

7. Pl. – x 28/2006 - Proiect de Lege pentru abrogarea art.7 alin.(4) din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.64/2003 pentru stabilirea unor 
măsuri privind înfiinţarea, organizarea, reorganizarea sau funcţionarea 
unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a 
ministerelor, a altor organe de specialitate ale administraţiei publice 
centrale şi a unor instituţii publice.  

8. Pl. – x 29/2006 - Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.15/2003 
privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe 
proprietate personală (termen de depunere a amendamentelor: 16.02; 
termen de depunere a raportului: 23.02) 

9. PL.-x51/2006 - Proiectul Legii-cadru a descentralizării (termen de 
depunere a amendamentelor: 17.02; termen de depunere a raportului: 
22.02) 

10. PL.- x 52/2006 -  Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 
Legii administraţiei publice locale nr.215/2001. (termen de depunere a 
amendamentelor: 17.02; termen de depunere a raportului: 22.02) 

11. Pl.– x 674/2005 - Proiect de Lege privind acordarea unor abonamente 
gratuite la teatru, opera, operată şi filarmonică pentru elevi şi studenţi. 
(termen de depunere a amendamentelor: 17.02; termen de depunere a 
raportului: 23.02)  

12. Pl. – x 678/2005 - Propunere legislativă privind achiziţionarea unor bărci 
cu motor în localităţile care au avut de suferit în urma inundaţiilor. 
(termen de depunere a amendamentelor: 21.02; termen de depunere a 
raportului: 28.02) 

13. Pl.- x 686/2005 - Propunere legislativă privind diminuarea riscului de 
inundaţii. (termen de depunere a amendamentelor: 21.02; termen de 
depunere a raportului: 28.02) 

 
 La punctele 1 şi 3 ale ordinii de zi, respectivul proiect de lege şi 
respectiva propunere legislativă au fost avizate negativ cu 27 de voturi pentru şi 1 
împotrivă. 
 La punctul 2 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost 
amânată în vederea studierii actelor normative. 
 La punctul 4 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat 
favorabil cu 13 voturi pentru, 1 vot împotrivă şi 3 abţineri. 
 La punctul 5 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost 
avizată negativ cu 8 voturi pentru şi 7 voturi împotrivă.   

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=6965
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 La punctul 6 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost 
dezbătută în prezenţa iniţiatorului şi respinsă cu 12 voturi pentru şi 4 împotrivă. 
 La punctul 7 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost dezbătut 
în prezenţa reprezentantului Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei 
şi votat favorabil cu unanimitate de voturi. 
 La punctul 8 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost dezbătut 
în prezenţa iniţiatorilor şi votat favorabil cu 19 voturi pentru, 1 vot împotrivă şi 1 
abţinere.   
 La punctele 9 şi 10 ale ordinii de zi, respectivele proiecte de legi au fost 
amânate în vederea studierii actelor normative. 
 La punctul 11 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost dezbătut 
în prezenţa iniţiatorului şi respins cu 10 voturi pentru, 1 vot împotrivă şi 8 abţineri. 
 La punctul 12 al odinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost 
dezbătută în prezenţa iniţiatorului şi respinsă cu 11 voturi pentru şi 10 împotrivă. 
 La punctul 13 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost 
dezbătută în prezenţa iniţiatorului şi respinsă cu 10 voturi pentru, 8 voturi 
împotrivă şi 1 abţinere. 
 
   
  Din numărul total de 28 membri ai Comisiei, au fost prezenţi în 
ambele zile 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 (PD), Călin 
Ion (PSD), Constantinescu Anca (PD), Oltean Ioan (PD), Diaconescu Marin 
(PSD), Lificiu Petru (independent), Liga Dănuţ (PD), 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                     SERES DENES   
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