
 
COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ,         8.11.2007         
AMENAJAREA TERITORIULUI SI ECHILIBRU         
                             ECOLOGIC                                             
 
 

PROCES VERBAL 
din zilele de 6, 7 şi 8 noiembrie 2007 

  
 
  La lucrările şedinţelor Comisiei din ziua de 6 noiembrie 2007, din 
numărul total de 29 deputaţi membri ai Comisiei, au fost prezenţi 24 deputaţi, fiind 
absenţi domnii deputaţi Marian-Jean Marinescu (PD), Rovana Plumb (PSD), 
Cristian Stănescu (PRM) – europarlamentari, Cristian Adomniţei (PNL) - ministru 
şi Ioan Oltean (PD), iar în zilele de 7 şi 8 noiembrie 2007, au fost prezenţi 23 de 
deputaţi, fiind absenţi domnii deputaţi Marian-Jean Marinescu (PD), Rovana 
Plumb (PSD) şi Cristian Stănescu (PRM) – europarlamentari, Cristian Adomniţei 
(PNL) – ministru, Ioan Oltean (PD), Ioan Ţundrea (PC). 
 
  La lucrările şedinţei din 6 noiembrie 2007 au participat ca invitaţi 
domnul Irimia Horia  - secretar de stat, domnul Marin Cotescu – director general 
adjunct, domnul Adrian Dan – şef serviciu şi domnul Marius Vasiliu - consilier în 
cadrul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, doamna 
Constanţa Moraru – şef Departament juridic, în cadrul Oficiului de Stat pentru 
Invenţii şi Mărci, doamna Andreia Petcu şi domnul Voicu Mihai, ambii consilieri 
în cadrul Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile, domnul deputat Toro 
Tiberiu – iniţiator şi domnul Mircea Alexandru - secretar general adjunct, în cadrul 
Ministerul Internelor şi Reformei Administrative. 
 
  Lucrările şedinţelor din zilele de 6, 7 şi 8 noiembrie 2007 au fost 
conduse de domnul deputat Relu Fenechiu, preşedintele Comisiei pentru 
administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic. 
 

 Pe ordinea de zi a şedinţelor au figurat următoarele probleme: 
 

AVIZE 
 

1. PL-x nr. 678/2007 - Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice termen depunere 
amendamente: 06-11-2007  termen depunere raport: 13-11-2007  

2. Pl-x nr. 611/2007 - Propunere legislativă privind acordarea unor tichete de 
masă familiilor sau persoanelor singure care au un venit mediu lunar pe 
membru de familie sub 500 lei termen depunere amendamente: 06-11-2007  
termen depunere raport: 13-11-2007  

3. PL-x nr. 714/2007 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.73/2007 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei pentru 
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Serviciile Societăţii Informaţionale termen depunere amendamente: 06-11-
2007  termen depunere raport: 12-11-2007  

 
FOND 

 
4. Pl-x nr. 513/2007 - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe 
termen depunere amendamente: 02-10-2007  termen depunere raport: 09-10-
2007  

5. Pl-x nr. 612/2007 - Propunere legislativă pentru modificarea Legii 
nr.184/2001 privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect termen 
depunere amendamente: 06-11-2007  termen depunere raport: 13-11-2007  

6. Pl-x nr. 672/2007 - Propunere legislativă privind înfiinţarea comunei Otelec, 
prin reorganizarea comunei Uivar, judeţul Timiş termen depunere 
amendamente: 06-11-2007  termen depunere raport: 12-11-2007  

7. Pl-x nr. 617/2007 -  Propunere legislativă pentru modificarea articolului 72, 
alin.(4) din Legea nr.293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici din 
Administraţia Naţională a Penitenciarelor termen depunere amendamente: 06-
11-2007  termen depunere raport: 13-11-2007  

8. Pl-x nr. 615/2007 - Propunere legislativă privind modificarea art.10 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  
termen depunere amendamente: 06-11-2007  termen depunere raport: 13-11-
2007 (Raport Comun cu Comisia pentru agricultură) 

9. Pl-x nr. 567/2007 - Propunere legislativă pentru modificarea alin.(3) al art.52 
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind protecţia mediului  

10. Pl-x nr. 587/2007 - Propunere legislativă pentru modificarea articolului 4 al 
Legii 90/2003 privind vânzarea spaţiilor aflate în proprietatea statului sau a 
unităţilor administrativ teritoriale, destinate sediilor partidelor politice termen 
depunere amendamente: 01-11-2007  termen depunere raport: 08-11-2007  

11. Pl-x nr. 446/2007 - Propunere legislativă pentru modificarea art.4 din legea 
nr.90/2003 privind vânzarea spaţiilor aflate în proprietatea statului sau a 
unităţilor administrativ-teritoriale, destinate partidelor politice (la votul final 
nu a fost întrunita majoritatea calificata pentru respingere) termen depunere 
raport suplimentar: 13-11-2007  

 
 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 avizată 
negativ cu majoritate de voturi. 
 La punctul 3 al ordinii  de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat 
favorabil cu majoritate de voturi.  
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 La punctele 4, 6 şi 9 ale ordinii de zi, respectivele propuneri legislative au 
fost amânate cu unanimitate de voturi. 
 La punctul 5 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost respinsă 
cu 23 voturi pentru şi 1 abţinere. 

La punctul 7 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost respinsă 
cu unanimitate de voturi. 
 La punctul 8 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost respinsă 
cu 22 voturi pentru, 1 abţinere. 
 La punctele 10 şi 11 ale ordinii de zi, respectivele propuneri legislative au 
fost amânate cu majoritate de voturi (1 abţinere). 
 La secţiunea Diverse s-a discutat răspunsul primit de la Ministerul 
Economiei şi Finanţelor, la solicitarea Comisiei, privind sumele alocate la Bugetul 
de stat pe anul 2008, pentru construcţia a 500 de baze sportive în mediul rural, în 
conformitate cu prevederile art. 62 , Capitolul III, al Legii nr. 71/2007 pentru 
aprobarea O.G. nr. 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a 
infrastructurii din spaţiul rural. In urma acestei discuţii s-a hotărât în unanimitate 
solicitarea unui răspuns suplimentar din partea Ministerului Economiei şi 
Finanţelor. 
 Un al doilea punct al secţiunii Diverse, l-a constituit prezentarea propunerii 
domnului deputat Vasile Soporan, de a se organiza un schimb de experienţă cu 
Adunarea Naţională a Franţei, în cadrul unei vizite parlamentare a unei delegaţii a 
Comisiei, în perioada 27 – 30 noiembrie 2007. 
 
 
           PREŞEDINTE,                     SECRETAR, 
 
                          RELU FENECHIU                              SEREŞ DENEŞ 


