
 
  Parlamentul României    

Camera Deputaţilor 
 
COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ,           18.05.2006             
AMENAJAREA TERITORIULUI SI ECHILIBRU           Nr. 26/990 

                        ECOLOGIC 
   
 

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
din zilele 16, 17 şi 18 mai 2006  

 
 
  Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 16 mai 2006, între orele 
1400 – 1900 , în ziua de 17 mai 2006 între orele 900 – 1630 şi în ziua de 18 mai 
2006 între orele 900 – 1230. 

 Pe ordinea de zi a şedinţelor au figurat următoarele probleme: 
 

AVIZE 
 

1. Pl-x 403/02.05.2006 - Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.373/2004 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a 
Senatului. (termen depunere amendamente: 1.06; termen depunere 
raport: 15.06) 

2. Pl-x 404/02.05.2006 - Propunere legislativă privind modificarea şi 
completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei 
publice locale. (termen depunere amendamente: 1.06; termen depunere 
raport: 15.06) 

3. Pl-x 405/02.05.2006 - Propunere legislativă privind modificarea şi 
completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei 
publice locale. (termen depunere amendamente: 1.06; termen depunere 
raport: 15.06) 

4. Pl-x 406/02.05.2006 - Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) şi 
(3) ale art.16 din Legea nr.10/2001 privind regimul juridic al unor 
imobile preluate abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989. 
(termen depunere amendamente: 1.06; termen depunere raport: 15.06) 
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5. PL-x 407/02.05.2006 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.28/2006 privind reglementarea unor măsuri financiar-
fiscale. (termen depunere amendamente: 1.06; termen depunere raport: 
15.06) 

6. Pl-x 411/02.05.2006 - Propunere legislativă de modificare a Legii 
nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv 
în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată în baza Legii 
nr. 247/2005. (termen depunere amendamente: 8.06; termen depunere 
raport: 22.06) 

7. Pl-x 412/02.05.2006 - Propunere legislativă privind organizarea 
alegerilor pentru Parlamentul European. (termen depunere amendamente: 
8.06; termen depunere raport: 22.06) 

8. Pl-x 416/02.05.2006 - Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul 
juridic al acesteia. (termen depunere amendamente: 8.06; termen 
depunere raport: 22.06) 

9. Pl-x 417/02.05.2006 - Propunere legislativă privind măsurile reparatorii 
pentru persoanele care au predat inventarul agricol, în perioada 
cooperativizării. (termen depunere amendamente: 8.06; termen depunere 
raport: 22.06) 

10.  Pl-x 435/08.05.2006 - Propunere legislativă privind prorogarea 
termenului de retrocedare a unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor 
religioase din România şi a chiriilor pentru imobilele retrocedate pe baza 
Ordonanţei de urgenţă nr.94/2000 cu legiferările şi reglementările 
ulterioare. (termen depunere amendamente: 13.06; termen depunere 
raport: 27.06) 

11.  Pl-x 440/08.05.2006 - Propunere legislativă de modificare şi completarea 
Legii nr.90/2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 349/2002 
pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din 
tutun. (termen depunere amendamente: 13.06; termen depunere raport: 
27.06) 

12.   Pl-x 441/08.05.2006 - Propunere legislativă privind reglementarea 
utilizării deşeurilor din industria metalurgiei feroase. (termen depunere 
amendamente: 13.06; termen depunere raport: 27.06) 

13.   Pl-x 443/08.05.2006 - Propunere legislativă privind Statutul 
minorităţilor naţionale. (termen depunere amendamente: 13.06; termen 
depunere raport: 27.06) 

14.  Pl-x 444/08.05.2006 - Propunere legislativă de modificare şi completare 
a Legii nr. 75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea 
imnului naţional şi folosirea sigiliilor cu stema României de către 
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autorităţile şi instituţiile publice. (termen depunere amendamente: 13.06; 
termen depunere raport: 27.06) 

15.  Pl-x 445/08.05.2006  - Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.203/2003 privind realizarea, dezvoltarea şi 
modernizarea reţelei de transport naţional şi European. (termen depunere 
amendamente: 13.06; termen depunere raport: 27.06) 

16.  Pl-x 446/08.05.2006 - Propunere legislativă pentru acordarea de 
compensaţii cetăţenilor români sau urmaşilor acestora pentru bunurile - 
inventar agricol proprietatea lor, trecute în patrimoniul fostelor gospodării 
cooperative agricole de producţie, ca urmare a colectivizării impuse de 
regimul comunist instaurat la 6 martie 1945. (termen depunere 
amendamente: 13.06; termen depunere raport: 27.06) 

17. Pl-x 450/10.05.2006 - Propunere legislativă privind asumarea răspunderii 
Guvernului asupra unui proiect de lege. (termen depunere amendamente: 
18.05; termen depunere raport: 24.05) 

 
SESIZĂRI ÎN FOND 

 
18.  Pl-x 299/18.04.2006 - Propunere legislativă privind declararea ca 

municipiu a oraşului Voluntari, judeţul Ilfov. (termen depunere 
amendamente: 16.05; termen depunere raport: 22.05) 

19.  Pl-x 300/18.04.2006 - Propunere legislativă privind reînfiinţarea 
comunei Livezile, judeţul Timiş. (termen depunere amendamente: 16.05; 
termen depunere raport: 22.05) 

20.  Pl-x 301/18.04.2006 - Propunere legislativă privind înfiinţarea satului 
Sâlţa în comuna Rozavlea, judeţul Maramureş. (termen depunere 
amendamente: 16.05; termen depunere raport: 22.05) 

21.    PL-x 306/18.04.2006 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea "Programului de dezvoltare a 
infrastructurii din spaţiul rural". (termen depunere amendamente: 16.05; 
termen depunere raport: 25.05) 

22. PL-x 314/18.04.2006 - Proiect de Lege privind modificarea şi 
completarea Legii 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără 
stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau 
privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale. (termen 
depunere amendamente: 16.05; termen depunere raport: 25.05) 

23. PL-x 402/02.05.2006 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului nr.19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre şi 
controlul activităţilor desfăşurate pe plajă. (termen depunere 
amendamente: 18.05; termen depunere raport: 25.05) 
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24. PL-x 420/08.05.2006 - Proiect de Lege privind aprobarea Planului de 
Amenajare a Teritoriului Naţional - Secţiunea I - Reţele de transport 

(termen depunere amendamente: 16.05; termen depunere raport: 22.05) 
25. PL-x 333/25.04.2006 - Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici. 
 
 La punctele 1, 2, 3 şi 11 ale ordinii de zi, respectivele propuneri 
legislative au fost avizate negativ cu unanimitate de voturi. 
 La punctele 4, 7, 8, 9, 10 şi 15 ale ordinii de zi, respectivele proiecte 
de legi şi propuneri legislative au fost avizate favorabil  cu majoritate de voturi. 
 La punctele 5 şi 12 ale ordinii de zi, respectivul proiect de lege şi 
respectiva propunere legislativă au fost avizate favorabil cu unanimitate de 
voturi. 
 La punctele 6, 13, 14, 16 şi 17 ale ordinii de zi, respectivele propuneri 
legislative au fost avizate negativ cu majoritate de voturi.  
 La punctul 18 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost 
dezbătută în prezenţa iniţiatorului, deputat Toma Florentina şi respinsă cu 10 
voturi pentru, 11 voturi împotrivă şi 1 abţinere. 
 La punctele 19, 23 şi 24 ale ordinii de zi, respectivele proiecte de legi 
şi respectiva propunere legislativă au fost amânate. 
 La punctul 20 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost 
dezbătută în prezenţa iniţiatorului, deputat Godja Petru şi votată favorabil cu 27 
voturi pentru şi 1 vot împotrivă. 
 La punctele 21 şi 22 ale ordinii de zi, respectivele proiecte de legi au 
fost dezbătute şi votate favorabil cu unanimitate de voturi. 
 La punctul 25 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost 
dezbătut în prezenţa lui Birtalan Jozsef, preşedintele Agenţiei Naţionale a 
Funcţionarilor Publici şi s-a votat favorabil cu unanimitate de voturi.  
 
  În ziua de 16 mai 2006, din numărul total de 29 membri ai 
Comisiei, au fost prezenţi 28 deputaţi după cum urmează:  Fenechiu Relu (PNL), 
Duşa Mircea (PSD), Igaş Traian Constantin (PD), Soporan Vasile Filip (PSD), 
Seres Dénes (UDMR), 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 (independent), Lificiu Petru (independent), Liga 
Dănuţ (PD), Macaleţi Costică (PSD), Mazăre Alexandru (PSD), Mănescu Rareş 
Şerban (PNL), Motreanu Dan Ştefan (PNL), Popescu Florin Aurelian (PNL), 
Plumb Rovana (PSD), Pupeză Viorel (PSD), Stănescu Cristian (PRM), Tudor 
Constantin (PC), Ţundrea Ioan (PC), Vlădoiu Aurel (PSD), domnul deputat 
Zgonea Valeriu Ştefan (PSD) a fost înlocuit de doamna deputat Toma Florentina 
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(PSD), fiind absent domnul deputat Marinescu Marian-Jean  (PD) - 
europarlamentar. 
 
  În zilele de 17 şi 18 mai 2006, din numărul total de 29 membri ai 
Comisiei, au fost prezenţi 27 deputaţi după cum urmează: Fenechiu Relu (PNL), 
Duşa Mircea (PSD), Igaş Traian Constantin (PD), Soporan Vasile Filip (PSD), 
Seres Dénes (UDMR), 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 (independent), Lificiu Petru (independent), Liga 
Dănuţ (PD), Macaleţi Costică (PSD), Mazăre Alexandru (PSD), Mănescu Rareş 
Şerban (PNL), Motreanu Dan Ştefan (PNL), Popescu Florin Aurelian (PNL), 
Plumb Rovana (PSD), Pupeză Viorel (PSD), Stănescu Cristian (PRM), Tudor 
Constantin (PC), Ţundrea Ioan (PC), Vlădoiu Aurel (PSD), fiind absenţi domnii 
deputaţi Marinescu Marian-Jean  (PD) şi Zgonea Valeriu Ştefan (PSD) – 
europarlamentari. 

 
   

 
 

 
    PREŞEDINTE,                       SECRETAR, 
  
                   RELU FENECHIU                            SERES DENES   

http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=143&cam=2&leg=2004
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=171&cam=2&leg=2004
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=209&cam=2&leg=2004
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=61&cam=2&leg=2004
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=115&cam=2&leg=2004
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=288&cam=2&leg=2004
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=53&cam=2&leg=2004
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=272&cam=2&leg=2004
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=272&cam=2&leg=2004
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=56&cam=2&leg=2004
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=144&cam=2&leg=2004
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=324&cam=2&leg=2004
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=139&cam=2&leg=2004
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=247&cam=2&leg=2004
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=84&cam=2&leg=2004
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=84&cam=2&leg=2004
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=196&cam=2&leg=2004
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=41&cam=2&leg=2004
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=153&cam=2&leg=2004
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=153&cam=2&leg=2004
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=86&cam=2&leg=2004
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=122&cam=2&leg=2004
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=249&cam=2&leg=2004
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=249&cam=2&leg=2004
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=37&cam=2&leg=2004
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=136&cam=2&leg=2004
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=83&cam=2&leg=2004
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=96&cam=2&leg=2004
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=111&cam=2&leg=2004
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=111&cam=2&leg=2004
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=107&cam=2&leg=2004
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=43&cam=2&leg=2004
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=143&cam=2&leg=2004
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=141&cam=2&leg=2004

