
 
  Parlamentul României    

Camera Deputaţilor 
COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ,          9.03.2006             
AMENAJAREA TERITORIULUI SI ECHILIBRU                  Nr.26/790 

                        ECOLOGIC 
 

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
din zilele de 7 şi 8 martie 2006 

 
  Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 7 martie 2006 între orele 
13.00 – 19.00 şi în ziua de 8 martie 2006 între orele 8.30 – 16.30.  

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

1. PL. – x 96/2006 - Proiect de Lege pentru ratificarea Tratatului între 
România şi Republica Ungară privind regimul frontierei de stat 
româno-ungare, cooperarea şi asistenţa reciprocă, semnat la Bucuresti 
la 20 octombrie 2005  (termen de depunere amendamente: 3.03; 
termen depunere raport: 9.03) 

2. PL.- x98/2006 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului nr.198/2005 privind constituirea, alimentarea şi 
utilizarea Fondului de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare pentru 
proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care 
beneficiază de asistenţă financiară nerambursabilă din partea Uniunii 
Europene  (termen de depunere amendamente: 16.03; termen 
depunere raport: 23.03) 

3. PL.- x99/2006 - Proiect de Lege privind efectuarea anchetei 
structurale în agricultură în anul 2006 (termen de depunere 
amendamente: 16.03; termen depunere raport: 23.03) 

4. PL.- x102/2006 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr. 20/2006 privind acordarea de facilităţi producătorilor 
agricoli şi crescătorilor de animale în perioada de preaderare la 
Uniunea Europeană (termen de depunere amendamente: 16.03; 
termen depunere raport: 23.03) 

5. PL.- x106/2006 -Proiect de Lege privind aprobarea Acordului de 
garanţie între România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi 
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Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 22 iulie 2005, aferent Acordului de 
împrumut dintre Societatea Comercială "Compania de Apă Someş" 
S.A. şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru 
finanţarea obiectivului de investiţii "Reabilitarea sistemului de 
alimentare cu apă în localităţi urbane din Bazinul hidrografic Someş-
Tisa" inclus în Programul "Dezvoltarea Infrastructurii în oraşele mici 
şi mijlocii (SAMTID), faza I" (termen de depunere amendamente: 
16.03; termen depunere raport: 23.03) 

6. PL.- x118/2006 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului nr. 208/2005 privind scutirea de la plata 
drepturilor vamale de import a unor bunuri (termen de depunere 
amendamente: 16.03; termen depunere raport: 23.03) 

7. PL.- x121/2006 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr. 5/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în 
străinătate (termen de depunere amendamente: 16.03; termen 
depunere raport: 23.03) 

8. PL.- x122/2006 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.10/2006 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.218/2005 privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD prin 
preluarea riscului de catre fondurile de garantare  (termen de 
depunere amendamente: 16.03; termen depunere raport: 23.03) 

9. PL.- x123/2006 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.12/2006 pentru aprobarea măsurilor privind susţinerea 
finanţării documentaţiilor tehnice pentru proiectele din cadrul măsurii 
2.1.Dezvoltarea şi îmbunătăţirea infrastructurii rurale din Programul 
SAPARD, de la bugetul de stat (termen de depunere amendamente: 
16.03; termen depunere raport: 23.03) 

 
SESIZĂRI ÎN FOND 

10. PL. –x 61/2006 - Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 
Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă. (termen de 
depunere a amendamentelor: 08.03; termen pentru depunerea 
raportului:.14.03) 

11. PL. - x 78/2005 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu 
(termen de depunere a amendamentelor: 08.03; termen pentru 
depunerea raportului:.14.03) 

12. Pl. – x 83/2006 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.1/2006 privind unele măsuri pentru întărirea 
capacităţii administrative a României pentru integrarea în Uniunea 

 2



Europeană  (termen de depunere a amendamentelor: 08.03; termen 
pentru depunerea raportului 14.03 ) 

13. Pl. – x 84/2006 - Propunere legislativă privind sprijinirea populaţiei 
în vederea diminuării efectelor produse de inundaţiile din anul 2005 
(termen de depunere a amendamentelor 08.03: termen de depunere a 
raportului 14.03) 
 
DIVERSE 

 
  La punctul 1 al ordinii de zi respectivul proiect lege a fost avizat 
favorabil cu 26 voturi pentru şi 1 abţinere.  
  La punctele 2, 4, 5, 6, 7, 8 şi 9 ale ordinii de zi respectivele proiecte 
de legi au fost avizate favorabil cu unanimitate de voturi.  
  La punctul 3 al ordinii de zi respectivul proiect de lege a fost avizat 
favorabil cu unanimitate de voturi, împreună cu amendamentul formulat.  
  La punctul 10 al ordinii de zi respectivul proiect de lege a fost 
dezbătut în prezenţa reprezentanţilor Ministerului Administraţiei şi Internelor şi 
votat favorabil cu unanimitate de voturi. 
  La punctul 11 al ordinii de zi respectivul proiect de lege a fost 
dezbătut articol cu articol, împreună cu amendamentele formulate, în prezenţa 
reprezentanţilor  Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor şi votat până la 
art.9 alin.(1) lit.d), restul articolelor urmând a fi dezbătute în şedinţa viitoare.  
  La punctul 12 al ordinii de zi respectivul proiect de lege a fost 
dezbătut articol cu articol, împreună cu amendamentele formulate,  în prezenţa 
reprezentanţilor Ministerului Finanţelor Publice şi votat favorabil cu 14 voturi 
pentru şi 4 abţineri.  
  La punctul 13 al ordinii de zi respectiva propunere legislativă a fost 
dezbătută în şedinţă comună cu Comisia pentru agricultură, silvicultură, 
industrie alimentară şi servicii specifice, în prezenţa reprezentanţilor 
Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor şi respinsă cu 26 voturi pentru şi 
18 voturi împotrivă, din totalul de 51 deputaţi prezenţi ai ambelor comisii. 
  La punctul Diverse al ordinii de zi s-a discutat invitaţia pentru a 
participa la Atelierul de lucru PRODESTS „Noi oportunităţi de afaceri prin 
folosirea tehnologiilor inovatoare de mediu, cu finanţare europeană”, ce va avea 
loc la Zaragoza, în Spania, în data de 29 martie 2006. 
  Plenul Comisiei i-a desemnat pe domnul deputat Tudor Constantin 
(Grupul parlamentar al PC) şi domnul deputat Stănescu Cristian (Grupul 
parlamentar al PRM) pentru participarea la acest eveniment. 
 
         Din numărul total de 28 membri ai Comisiei, au fost prezenţi, în 
ambele zile, 27 deputaţi după cum urmează: Fenechiu Relu (PNL), Duşa Mircea 
(PSD), Igaş Traian Constantin (PD), Seres Dénes (UDMR), Soporan Vasile Filip 
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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=288&cam=2&leg=2004
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=115&cam=2&leg=2004


(PSD), Antal Árpád-András (UDMR), Apostolache Mihai Cristian (PSD), 
Bardan Cornel Ştefan(PD), Buzatu Dan Horaţiu (PNL), Cantaragiu Bogdan 
(independent), Călin Ion (PSD), Constantinescu Anca (PD), Diaconescu Marin 
(PSD), Lificiu Petru (independent), Liga Dănuţ (independent), Macaleţi Costică 
(PSD), Mazăre Alexandru(PSD), Mănescu Rareş Şerban (PNL), Motreanu Dan 
Ştefan (PNL), Oltean Ioan (PD), Popescu Florin Aurelian (PNL), Pupeză Viorel 
(PSD), Stănescu Cristian (PRM), Tudor Constantin (PC), Ţundrea Ioan (PC), 
Vlădoiu Aurel (PSD), Zgonea Valeriu Ştefan(PSD) fiind absent Marinescu 
Marian-Jean  (PD) – europarlamentar. 
    

 
             PREŞEDINTE, 

 SECRETAR, 
           RELU FENECHIU 

  SERES DENES 
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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=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=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=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=37&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=84&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=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=141&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=143&cam=2&leg=2004

