
 
COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ,         13.12.2007         
AMENAJAREA TERITORIULUI SI ECHILIBRU         
                             ECOLOGIC                                             
 
 
 

PROCES VERBAL 
din zilele de 10, 11, 12 şi 13 decembrie 2007 

  
 
 La lucrările şedinţelor Comisiei din ziua de 10, 12 şi 13 decembrie 2007, 
din numărul total de 27 deputaţi membri ai Comisiei, au fost prezenţi 23 deputaţi, 
fiind absenţi domnii deputaţi Relu Fenechiu (PNL), Cristian Adomniţei (PNL) – 
ministru, Ioan Oltean (PD) şi Ioan Ţundrea (PC), în ziua de 11 decembrie 2007, au 
fost prezenţi 24 de deputaţi, fiind absenţi domnii deputaţi Relu Fenechiu (PNL), 
înlocuit de Mihăiţă Calimente (PNL), Cristian Adomniţei (PNL) – ministru, 
înlocuit de Ioan Timiş (PNL), Ioan Ţundrea (PC), Cornel Ştefan Bardan (PD) şi 
Ioan Oltean (PD). 
  
  La lucrările şedinţei din 11 decembrie 2007, au participat ca invitaţi: 
domnul Popescu Corneliu, director în cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor, 
doamna Costandache Laura, consilier în cadrul Ministerului Mediului şi 
Dezvoltării Durabile, domnul Grădinaru Liviu, director în cadrul Ministerului 
Internelor şi Reformei Administrative, domnul Pătuleanu Marin, secretar de stat în 
cadrul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, domnul Dumitrescu 
Aurel, consilier în cadrul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, 
domnul Jantea Dumitru, director în cadrul Ministerului Internelor şi Reformei 
Administrative, domnul Alexandru Marin, consilier în cadrul Ministerului 
Economiei şi Finanţelor, domnul Cojoc Marin, director în cadrul Ministerului 
Economiei şi Finanţelor, doamna Liliana Preoteasa, director general în cadrul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, doamna Cassiana Dinu, inspector 
principal, în cadrul Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse, doamna 
Nicoleta Preda, şef birou program, în cadrul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia 
Drepturilor Copilului, doamna Rodica Pâslaru, consilier superior în cadrul 
Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului, doamna Lucia Ana 
Varga, secretar de stat în cadrul Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile şi 
domnul Cărăţeanu Marian, primar, Comuna Frăţeşti, judeţul Giurgiu.  
 
  Lucrările şedinţelor din zilele de 10, 11, 12 şi 13  decembrie 2007, au 
fost conduse de domnul deputat Traian Constantin Igaş, vicepreşedintele Comisiei 
pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic. 
 

 Pe ordinea de zi a şedinţelor au figurat următoarele probleme: 
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 AVIZE 
 

1. PL-x nr. 815/2007 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.134/2007 cu privire la rectificarea bugetului de stat 
pe anul 2007 termen depunere amendamente: 11-12-2007  termen depunere 
raport: 15-12-2007  

2. PL-x nr. 819/2007 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.106/2007 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.571/2003 privind Codul fiscal termen depunere amendamente: 10-12-
2007  termen depunere raport: 13-12-2007  

3. PL-x nr. 821/2007 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.94/2007 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea 
contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări 
publice şi a contractelor de concesiune de servicii termen depunere 
amendamente: 10-12-2007  termen depunere raport: 13-12-2007  

4. PL-x nr. 823/2007 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului nr. 115/2007 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 116/2006 privind protecţia socială 
acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca 
urmare a restructurării şi reorganizarii unor societăţi naţionale, regii 
autonome, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de 
stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate 
autorităţilor administraţiei publice locale termen depunere amendamente: 
10-12-2007  termen depunere raport: 13-12-2007  

5. PL-x nr. 828/2007 - Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.27/2003 privind procedura aprobării 
tacite termen depunere amendamente: 10-12-2007  termen depunere raport: 
14-12-2007  

6. PL-x nr. 829/2007 - Proiect de Lege privind funcţionarea în condiţii de 
siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor 
consumatoare de combustibil termen depunere amendamente: 10-12-2007  
termen depunere raport: 14-12-2007  

7. Pl-x nr. 746/2007 - Propunere legislativă pentru completarea Ordonanţei 
nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor termen depunere 
amendamente: 12-12-2007  termen depunere raport: 19-12-2007  

8. Pl-x nr. 747/2007 - Propunere legislativă de modificare şi completarea 
Legii nr. 396/2006 privind acordarea de sprijin financiar la constituirea 
familiei termen depunere amendamente: 12-12-2007  termen depunere 
raport: 19-12-2007  

9. Pl-x nr. 748/2007 - Propunere legislativă de modificare şi completarea 
Legii nr. 482/2006 privind acordarea de trusouri pentru nou-născuţi termen 
depunere amendamente: 12-12-2007  termen depunere raport: 19-12-2007  
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10. Pl-x nr. 750/2007 - Propunere legislativă privind organizarea şi exercitarea 
profesiei de mediator sanitar în comunităţile de romi termen depunere 
amendamente: 12-12-2007  termen depunere raport: 19-12-2007  

 
FOND 

 
11. 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 

12. PL-x nr. 736/2007 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.92/2007 pentru modificarea şi completarea Legii 
serviciului de salubrizare a localităţilor nr.101/2006 termen depunere 
amendamente: 21-11-2007  termen depunere raport: 28-11-2007 (Raport 
comun cu Comisia pentru industrii şi servicii) 

13. Pl-x nr. 723/2007 - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.263/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor 
termen depunere amendamente: 29-11-2007  termen depunere raport: 07-
12-2007 termen constituţional: 14-12-2007 

14. Pl-x nr. 755/2007 - Propunere legislativă pentru înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea serviciilor de îngrijire şi educare a copiilor în vârstă de 0-3 ani 
termen depunere amendamente: 04-12-2007  termen depunere raport: 11-
12-2007 termen constituţional: 21-12-2007 

15. Pl-x nr. 732/2007 - Propunere legislativă privind statutul Specialistului de 
înaltă calificare din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie termen 
depunere amendamente: 04-12-2007  termen depunere raport: 11-12-2007 
termen constituţional: 19-12-2007 (Raport comun cu Comisia juridică) 

16. PL-x nr. 798/2007 - Proiect de Lege privind unele măsuri în vederea 
asigurării terenurilor necesare lucrărilor miniere pentru exploatarea 
zăcămintelor de lignit termen depunere amendamente: 05-12-2007  termen 
depunere raport: 12-12-2007 (Raport comun cu Comisia juridică) 

17. Pl-x nr. 749/2007 - Propunere legislativă privind constituirea unor sedii 
pentru Primării termen depunere amendamente: 12-12-2007  termen 
depunere raport: 19-12-2007  

18. 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 raport suplimentar: 11-12-2007 (raport comun cu 
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 
specifice) 

19. PL-x nr. 480/2007 - Proiect de Lege privind transformarea cazărmilor 
dezafectate ale Ministerului Apărării în cămine studenţeşti termen depunere 
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raport suplimentar: 18-12-2007 (raport comun cu Comisia pentru apărare, 
ordine publică şi siguranţă naţională) 

20. Pl-x nr. 483/2007 - Propunere legislativă privind transformarea cazărmilor 
dezafectate ale Ministerului Apărării Naţionale în locuinţe sociale termen 
depunere raport suplimentar: 18-12-2007 (raport comun cu Comisia pentru 
apărare, ordine publică şi siguranţă naţională) 

21. Pl-x nr. 744/2007 - Propunere legislativă privind achiziţionarea unor bărci 
în localităţile care au avut de suferit în urma inundaţiilor şi cele care sunt 
expuse la inundaţii termen depunere amendamente: 12-12-2007  termen 
depunere raport: 19-12-2007  

22. Pl-x nr. 572/2007 - Propunere legislativă privind valorificarea declaraţiilor 
politice termen depunere raport: 18-12-2007  

 
 La punctele 1, 2, 3, şi 4 ale ordinii de zi, respectivele proiecte de lege au fost 
avizate favorabil cu majoritate de voturi.   
 La punctul 5 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat 
favorabil cu  unanimitate de voturi.   
 La punctele 6 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat negativ 
cu unanimitate de voturi.   

La punctele 7, 8, 9 şi 10 ale ordinii de zi, respectivele propuneri legislative 
au fost avizate negativ cu majoritate de voturi. 
 La punctul 11 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost 
adoptată cu unanimitate de voturi. 
 La punctul 12 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost amânat cu 
majoritate de voturi. 
 La punctul 13 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost 
adoptată cu majoritate de voturi (1 abţinere). 
 La punctul 14 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost 
adoptată cu unanimitate de voturi. 
 La punctul 15 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost 
adoptată cu majoritate de voturi (2 împotrivă şi 4 abţineri). 
 La punctul 16 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost amânat cu 
unanimitate de voturi. 
 La punctul 17 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost respinsă 
cu majoritate de voturi (1 împotrivă). 
 La punctul 18 al ordinii de zi, pentru respectiva propunere legislativă s-a 
hotărât menţinerea raportului de respingere, cu unanimitate de voturi.   

La punctele 19 şi 20 ale ordinii de zi, pentru respectivul proiect de lege şi 
respectiva propunere legislativă s-a hotărât menţinerea raportului comun de 
respingere, cu majoritate de voturi (2 împotrivă şi 1 abţinere). 

La punctul 21 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost respinsă 
cu majoritate de voturi (1 împotrivă). 
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La punctul 22 al ordinii de zi, pentru respectiva propunere legislativă s-a 
hotărât menţinerea raportului iniţial de respingere, cu majoritate de voturi (1 
abţinere). 
 
  
 
      VICEPREŞEDINTE,       SECRETAR, 
 
                   TRAIAN CONSTANTIN IGAŞ            SEREŞ DENEŞ 
 
 
 
 
 
 
 
 Consilier parlamentar 
 Baban Mona Georgeta 


