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                        ECOLOGIC 
   
 

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
din zilele 30,31 mai şi 1 iunie 2006  

 
 
  Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 30 mai 2006, între orele 
1400 – 1900 , în ziua de 31 mai 2006 între orele 1400 – 1900  şi în ziua de 1 iunie 
2006 între orele 830 – 1230. 

 Pe ordinea de zi a şedinţelor au figurat următoarele probleme: 
 

AVIZE 
 

1. Pl.-x 482/2006 - Propunere legislativă privind organizarea şi 
funcţionarea Camerelor de Comerţ şi Industrie din România termen 
depunere amendamente: 14-06-2006 termen depunere raport: 28-06-
2006  
2. PL.-x 488/2006 - Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanţei 
Guvernului nr.109/2000 privind staţiunile balneare, climatice şi 
balneoclimatice şi asistenţa medicală balneară şi de recuperare termen 
depunere amendamente: 08-06-2006 termen depunere raport: 22-06-
2006  
3. Pl –x 495/2006 - Proiect de Lege pentru ratificarea amendamentelor 
convenite între România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, 
prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 15 decembrie 2005 şi la 
Paris la 19 decembrie 2005, la Acordul-cadru de împrumut dintre 
România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Paris la 
17 august 2001 şi la Bucureşti la 20 august 2001 termen depunere 
amendamente: 30-05-2006 termen depunere raport: 02-06-2006  
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4. PL. –x308/2006 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr. 2/2006 privind reglementarea drepturilor salariale şi a 
altor drepturi ale funcţionarilor publici pentru anul 2006 termen depunere 
amendamente: 16-05-2006 termen depunere raport: 25-05-2006  
5. PL-x355/2006 - Propunere legislativă privind modificarea şi 
completarea Legii nr.114/1996, Legea locuinţei termen depunere 
amendamente: 01-06-2006 termen depunere raport: 15-06-2006  
6. PL-x356/2006 - Propunere legislativă pentru modificarea art.7 alin.9 
din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 
construcţii termen depunere amendamente: 01-06-2006 termen depunere 
raport: 15-06-2006  
7. PL-x358/2006 - Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.188/1999 privind statutul funcţionarului public 
termen depunere amendamente: 01-06-2006 termen depunere raport: 15-
06-2006  
8. Pl-x 359/25.04.2006 - Propunere legislativă privind modificarea 
Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.73/29 iunie 2005, pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 
nr.107/2002 privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" 
termen depunere amendamente: 01-06-2006   termen depunere raport: 
15-06-2006  
9. PL-x365/2006 - Propunere legislativă privind asigurarea temporară a 
cazării pentru sinistraţi în spaţii aparţinând Ministerului Apărării 
Naţionale termen depunere amendamente: 01-06-2006 termen depunere 
raport: 15-06-2006  

   10. PL-x420/2006 - Proiect de Lege privind aprobarea Planului de 
Amenajare a Teritoriului  Naţional - Secţiunea I - Reţele de transport. 
(termen depunere amendamente: 16-05-2006 - termen  depunere 
raport: 31-05-2006  

11. PL-x422/2006 – Propunere legislativă privind înfiinţarea comunei 
Ocna de Jos, judeţul Harghita, prin reorganizarea comunei Praid  termen 
depunere amendamente: 01-06-2006 termen depunere raport: 07-06-
2006  
12. Pl –x 466/2006 – Proiect de Lege privind finanţele publice locale 
termen depunere amendamente: 23-05-2006 termen depunere raport: 29-
05-2006  
13. Pl.-x 496/2006 - Proiect de Lege pentru acceptarea amendamentului 
la Convenţia Espoo (Espoo la 25 februarie 1991) adoptat prin Decizia 
II/14 a celei de a doua Reuniuni a Părţilor, la Sofia la 27 februarie 2001 

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=6652
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termen depunere amendamente: 01-06-2006  termen depunere raport: 07-
06-2006  

 
 La punctul 1 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost 
avizată negativ cu şi 21 voturi pentru, 1 vot împotrivă şi 5 abţineri. 
 La punctele 2 şi 3 ale ordinii de zi, respectivele proiecte de legi au 
fost avizate favorabil  cu unanimitate de voturi. 
 La punctele 4, 10 şi 12 ale ordinii de zi, respectivele proiecte de legi 
au fost amânate. 
 La punctul 5 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost şi 
votată favorabil cu 11 voturi pentru, 7 voturi împotrivă şi 3 abţineri. 
 La punctul 6 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost şi 
respinsă cu unanimitate de voturi. 
 La punctul 7 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost şi 
respinsă cu 7 voturi pentru, 19 voturi împotrivă şi 1 abţinere. 
 La punctul 8 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost şi 
respinsă cu 26 voturi împotrivă şi 1 abţinere. 
 La punctul 9 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost şi 
respinsă cu 22 voturi împotrivă şi 5 abţineri. 
 La punctul 11 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost 
dezbătută şi votată favorabil cu 12 voturi pentru, 1 vot împotrivă şi 9 abţineri. 
 La punctul 13 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost 
dezbătută şi votată favorabil cu unanimitate de voturi.  
 În şedinţa din data de 30 mai 2006 au fost rediscutate şi formulate 
amendamente la art.54, art.97 alin.(2) şi art.105 din Proiectul de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind protecţia 
mediului şi votate favorabil cu unanimitate de voturi. 
   
  În zilele de 30, 31 mai şi 1 iunie 2006, din numărul total de 29 
membri ai Comisiei, au fost prezenţi în cele trei 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 absent domnii deputaţi Marinescu Marian-Jean  (PD) şi Zgonea 
Valeriu Ştefan (PSD) – europarlamentari. 
 
 

http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=171&cam=2&leg=2004
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    PREŞEDINTE,                       SECRETAR, 
  
                   RELU FENECHIU                            SERES DENES   


