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COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ,            20.04.2006             
AMENAJAREA TERITORIULUI SI ECHILIBRU             Nr. 26/865 

                        ECOLOGIC 
   

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
din zilele 19 şi 20 aprilie 2006  

 
  Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 19 aprilie 2006, între orele 
1300 – 1800 şi în ziua de 20 aprilie 2006 între orele 1000 - 1230.  

 Pe ordinea de zi a şedinţelor au figurat următoarele probleme: 
 

AVIZE 
 

1. PL. –x 234/2006 – Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.11/2006 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în 
sport. (termen depunere amendamente: 02.05.; termen depunere raport: 
16.05)  

2. PL. – x 235/2006 – Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr. 18/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr. 42/2000 privind îmbunătăţirea finanţării unor programe 
de dezvoltare sectorială iniţiate de Ministerul Culturii şi Cultelor. 
(termen depunere amendamente: 02.05.; termen depunere raport: 16.05)  

3. PL. – x 236/2006 – Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr. 21/2006 privind regimul concesionării monumentelor 
istorice. (termen depunere amendamente: 02.05.; termen depunere 
raport: 16.05)  

4. PL. – x 237/2006 – Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr. 24/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
186/2003 privind promovarea culturii scrise. (termen depunere 
amendamente: 02.05.; termen depunere raport: 16.05)  

 

5. PL. – x 239/2006 – Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr. 26/2006 pentru modificarea şi completarea Legii 
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bibliotecilor nr.334/2002. (termen depunere amendamente: 02.05.; 
termen depunere raport: 16.05)  

6. PL. – x 240/2006 – Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.144/2000 privind acordarea de facilităţi persoanelor care au 
domiciliul în localităţile rurale aflate în zonele montane. (termen 
depunere amendamente: 02.05.; termen depunere raport: 16.05)  

7.  PL. –x 241/2006 – Proiect de Lege privind obligativitatea asigurării 
publicităţii textelor integrale ale contractelor care privesc bunuri 
aparţinând domeniului public sau privat. (termen depunere 
amendamente: 02.05.; termen depunere raport: 16.05)  

8. Pl. – x 243/2006 – Propunere legislativă pentru completarea art.9 din 
Legea nr.112/1995. (termen depunere amendamente: 02.05.; termen 
depunere raport: 16.05)  

9. PL. - x249/2006 – Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului nr. 6/2006 pentru completarea art.23 din 
Ordonanţa Guvernului nr.86/2001 privind serviciile regulate de 
transport public local de călători. ( termen depunere amendamente: 
20.04 ; termen depunere raport: 27.04) 

10.  PL. – x250/2006 – Proiect de Lege privind respingerea Ordonanţei de 
urgenţã  Guvernului nr. 9/2006 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.80/1995      privind Statutul cadrelor militare. (termen depunere 
amendamente: 20.04; termen depunere raport: 27.04) 

11. PL. –x251/2006 – Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului nr.13/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, prin 
reorganizarea Agenţiei SAPARD. (termen depunere amendamente: 
20.04; termen depunere raport: 27.04)  

12. Pl. –x253/2006 – Propunere legislativă privind organizarea şi exercitarea 
profesiei de topograf. (termen depunere amendamente: 03.05; termen 
depunere raport: 09.05)  

13. PL. – x255/2006 – Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr. 19/2006 privind creşterile salariale ce se vor acorda 
personalului militar din instituţiile publice de apărare naţională, ordine 
publică şi siguranţă naţională. (termen depunere amendamente: 03.05; 
termen depunere raport: 09.05)  

14. PL. – x256/2006 – Proiectul Legii Coş-Bebe privind acordarea de 
trusouri pentru nou-născuţi. (termen depunere amendamente: 04.05; 
termen depunere raport:16.05)  
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15. Pl. –x 181/2006 – Propunere legislativă privind modificarea Legii 
215/2001 a Administraţiei Publice Locale, cu modificările şi 
completările ulterioare.(termen  de depunere amendamente: 14.04.; 
termen de depunere raport: 20.04.) 

16. Pl. – x 182/2006 – Propunere legislativă pentru înfiinţarea comunei 
Bărbuleşti, judeţul Ialomiţa, prin reorganizarea comunei 
Armăşeşti.(termen de depunere amendamente 14.04; termen de depunere 
raport: 20.04)  

17. PL. – x 223/2006 – Proiect de Lege pentru modificarea alin.(1) al art.2 
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.48/2004 pentru adoptarea unor 
măsuri privind furnizarea energiei termice populaţiei, pentru încălzirea 
locuinţei şi prepararea apei calde de consum, prin sisteme publice 
centralizate de alimentare cu energie termică.(termen de depunere 
amendamente:21.04.; termen de depunere raport:04.05) 

 
 La punctele 1, 2, 3, 4, 5, 9, 11 şi 14 ale ordinii de zi, respectivele 
proiecte de legi au fost avizate favorabil cu unanimitate de voturi. 
 La punctul 6 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat 
negativ cu 11 voturi pentru şi 5 abţineri. 
 La punctul 7 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat 
negativ cu 11 voturi pentru, 7 voturi împotrivă şi 1 abţinere. 
 La punctul 8 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost 
avizată negativ cu majoritate de voturi. 
 La punctul 10 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege, a fost avizat 
negativ cu unanimitate de voturi.  
 La punctul 12 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă,  a fost 
amânată. 
 La punctul 13 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat 
favorabil cu 25 voturi pentru şi 2 abţineri. 
 La punctul 15 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost 
respinsă cu unanimitate de voturi. 
 La punctul 16 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă, a fost 
dezbătută şi votată favorabil cu 25 voturi pentru şi 2 voturi împotrivă. 
 La punctul 17 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost amânat. 
 
  Din numărul total de 28 membri ai Comisiei, au fost prezenţi în ziua 
de 19 aprilie 2006, 27 deputaţi după cum urmează: Fenechiu Relu (PNL), 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 

http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=171&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=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=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=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=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
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(PSD), Mazăre Alexandru (PSD), Mănescu Rareş Şerban (PNL), Motreanu Dan 
Ştefan (PNL), 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 domnul deputat Duşa Mircea (PSD) 
care se află în deplasare în străinătate, iar domnul deputat Marinescu Marian Jean 
(PD) a fost înlocuit de doamna deputat Bruchental Ionela (PD). 
 În ziua de 20 aprilie 2006, din numărul total de 28 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), Marinescu Marian-Jean  (PD), Mazăre Alexandru (PSD), Mănescu Rareş 
Şerban (PNL), Motreanu Dan Ştefan (PNL), Popescu Florin Aurelian (PNL), 
Pupeză Viorel (PSD), Stănescu Cristian (PRM), Tudor Constantin (PC), Ţundrea 
Ioan (PC), Vlădoiu Aurel (PSD), Zgonea Valeriu Ştefan (PSD). 
 
 

 
 

 
    PREŞEDINTE,                       SECRETAR, 
  
                   RELU FENECHIU                            SERES DENES   

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=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=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=209&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=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=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=143&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=107&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

