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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
din zilele de 13 şi 14 iunie 2006  

 
  Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 13 iunie 2006, între orele 
1400 – 1900  şi în ziua de 14 iunie 2006 între orele 1400 – 1900 . 

 Pe ordinea de zi a şedinţelor au figurat următoarele probleme: 
 

AVIZE 
 

1. PL-x nr. 529/2006 - Proiect de Lege privind modificarea Legii 
nr.554/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public      
termen depunere amendamente: 28-06-2006  termen depunere raport: 12-
09-2006  
 

SESIZĂRI ÎN FOND 
 

2. Pl-x nr. 436/2006 - Propunere legislativă privind depunerea de coroane 
de flori şi jerbe cu panglică Tricoloră la monumentele istorice termen 
depunere amendamente: 13-06-2006 termen depunere raport: 27-06-
2006  
3. Pl-x nr. 456/2006 - Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 371/2004 privind înfiinţarea, organizarea, 
funcţionarea Poliţiei Comunitare termen depunere amendamente: 14-06-
2006  termen depunere raport: 28-06-2006  

 4. PL-x nr. 470/2006 - Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului termen 
depunere amendamente: 08-06-2006  termen depunere raport: 20-06-
2006  
5. PL-x nr. 506/2006 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului nr. 29/2006 pentru modificarea art.1 din Ordonanţei 
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de urgenţă a Guvernului nr.144/2001 privind îndeplinirea de către 
cetăţenii români, la ieşirea din ţară, a condiţiilor de intrare în statele 
membre ale Uniunii Europene şi în alte state termen depunere 
amendamente: 13-06-2006  termen depunere raport: 20-06-2006  
6. PL-x nr. 508/2006 - Proiect de Lege privind personalizarea 
centralizată a paşapoartelor cu date biometrice termen depunere 
amendamente: 13-06-2006  termen depunere raport: 20-06-2006  

 
 

 La punctul 1 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat 
favorabil cu unanimitate de voturi. 
 La punctul 2 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost 
amânată. 
 La punctul 3 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost 
respinsă cu unanimitate de voturi. 
 La punctele 4, 5 şi 6 ale ordinii de zi, respectivele proiecte de legi au 
fost dezbătute în prezenţa reprezentanţilor Ministerului Administraţiei şi 
Internelor şi ai Secretariatului General al Guvernului şi votate favorabil cu 
unanimitate de voturi. 
  
   
  În zilele de 13 şi 14 iunie 2006, din numărul total de 29 membri ai 
Comisiei, au fost prezenţi în ambele zile 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   
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