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COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ,          19.09.2006             
AMENAJAREA TERITORIULUI SI ECHILIBRU         Nr. 26/1149 

                        ECOLOGIC 
 
 

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
din ziua de 19 septembrie 2006  

 
  Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 
ecologic şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 19 septembrie 2006, între orele 1300 – 1900  

 Pe ordinea de zi a şedinţelor au figurat următoarele probleme: 
   

AVIZE 
 

1. PL-x nr. 655/2006 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.52/2006 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2006 
termen depunere raport: 06-10-2006  

2. PL-x nr. 656/2006 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.46/2006 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2006 termen depunere 
raport: 06-10-2006  

3. Pl-x nr. 649/2006 - Propunere legislativă privind organizarea activităţii comisiilor 
care se ocupă de privatizarea activelor statului termen depunere amendamente: 05-
10-2006  termen depunere raport: 17-10-2006   

4. Pl-x nr. 654/2006 - Propunere legislativă pentru completarea şi modificarea OUG 
nr.45/2003 privind finanţele publice locale termen depunere amendamente: 05-10-
2006  termen depunere raport: 17-10-2006  

5. PL-x nr. 660/2006 - Proiect de Lege pentru ratificarea Memorandumului de 
Înţelegere între România şi Comunitatea Europeană privind participarea României 
la programul comunitar pentru asigurarea interoperabilităţii serviciiilor pan-
europene de eGuvernare pentru administraţiile publice, mediul de afaceri şi cetăţeni 
(IDABC), semnat la Bucureşti la 20 martie 2006 şi la Bruxelles la 20 aprilie 2006, 
şi pentru aprobarea plăţii contribuţiei financiare aferente participării la acest 
program în anii 2006-2009 termen depunere amendamente: 18-09-2006  termen 
depunere raport: 20-09-2006  

6. Pl-x nr. 664/2006 - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.174/2002 privind instituirea măsurilor 
speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate, cu 
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modificările şi completările ulterioare termen depunere amendamente: 03-10-2006  
termen depunere raport: 10-10-2006  

7. PL-x nr. 667/2006 - Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.379/2003 privind 
regimul mormintelor şi operelor comemorative de război termen depunere 
amendamente: 02-10-2006  termen depunere raport: 12-10-2006  

8. PL-x nr. 668/2006 - Proiect de Lege privind modificarea Legii nr.526/2003 pentru 
aprobarea Programului naţional de dezvoltare a turismului montan "Superschi în 
Carpaţi" termen depunere amendamente: 02-10-2006  termen depunere raport: 12-
10-2006  

9. PL-x nr. 669/2006 - Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.3/ 
2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului  termen depunere 
amendamente: 02-10-2006  termen depunere raport: 12-10-2006  

10. Pl-x nr. 677/2006 - Propunere legislativă pentru modificarea alineatului (6) al 
articolului 92 din Legea fondului funciar nr.18/1991 termen depunere 
amendamente: 06-10-2006  termen depunere raport: 19-10-2006  

11. Pl-x nr. 678/2006 - Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.161 din 19 
aprilie 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea 
demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi 
sancţionarea corupţiei termen depunere amendamente: 06-10-2006  termen 
depunere raport: 19-10-2006  

12. Pl-x nr. 681/2006 - Propunere legislativă privind modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicat în 
Monitorul Oficial nr.863 din 26.09.2005 termen depunere amendamente: 06-10-
2006  termen depunere raport: 19-10-2006  

13. Pl-x nr. 682/2006 - Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii 
571/2003 privind Codul fiscal termen depunere amendamente: 06-10-2006  termen 
depunere raport: 19-10-2006  

 
SESIZĂRI ÎN FOND 

 
14. Pl-x nr. 353/2006 - Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii 

nr.188 din 08.12.1999 privind Statutul funcţionarilor publici termen depunere 
raport suplimentar  01-10-2006  

15. Pl-x nr. 510/2006 - Propunere legislativă privind creşterea siguranţei în unităţile de 
învăţământ Biroul Permanent a aprobat prelungirea termenului de depunere a 
raportului   terme depunere raport:  20-09-2006  

16. Pl-x nr. 633/2006 - Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.408 din 29 
decembrie 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.95/2005 
pentru modificarea art.4 din Ordonanţă de urgenţă a Guvernului nr.86/2002 privind 
înfiinţarea Ghişeului unic în punctele de trecere a frontierei de stat a României 
termen depunere amendamente: 21-09-2006  termen depunere raport: 03-10-2006  

17. PL-x nr. 662/2006 - Proiect de Lege pentru înfiinţarea satului Tangâru prin 
reorganizarea comunei Stoeneşti, judeţul Giurgiu termen depunere amendamente: 
18-09-2006  termen depunere raport: 21-09-2006  
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18. Pl-x nr. 637/2006 - Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.96/2002 privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie 
pentru elevii din clasele I-IV din învăţământul de stat termen depunere 
amendamente: 21-09-2006  termen depunere raport: 03-10-2006  

19. Pl-x nr. 557 – Propunere legislativă privind reînfiinţarea satului Damian prin 
reorganizarea comunei Sadova, judeţul Dolj – retrimisă la Comisie în vederea 
reexaminării. 

20.  Pl –x nr. 576 – Propunere legislativă pentru modificarea art. 55 din Legea nr. 
215/2001 privind administraţia publică locală – retrimisă la Comisie în vederea 
reexaminării.  

21. Diverse 
 

       La punctele 1, 2, 5, 7 si 8 ale ordinii de zi, respectivele proiecte de lege au fost 
dezbătute  şi avizate favorabil cu unanimitate de voturi. 
 La punctele 3, 4, 10, 12 si 13 ale ordinii de zi, respectivele propuneri legislative 
au fost avizate negativ cu unanimitate de voturi. 
 Propunerea legislativă aflată la punctul 6 al ordinii de zi, a fost avizată favorabil, 
cu majoritate de voturi. 
 La punctul 9 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost dezbătut în 
prezenţa reprezentantului iniţiatorilor, domnul deputat Mircea Puşcă. În urma discuţiilor, 
proiectul de lege a fost avizat favorabil cu unanimitate de voturi, cu  un amendament.  
 La punctul 11 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost dezbătută şi 
avizată negativ cu majoritate de voturi.  
       La punctul 14 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost votată 
favorabil cu unanimitate de voturi. 

La punctul 15 al ordinii de zi dezbaterile s-au desfăşurat în prezenţa 
reprezentantului Guvernului, domnul Mircea Alexandru, Secretar de Stat în Ministerul 
Administraţiei şi Internelor. Propunerea legislativă a fost votată favorabil, cu unele 
amendamente. 

La punctul 16 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost adoptată cu 
majoritate de voturi. 

Proiectul de lege de la punctul 17 al ordinii de zi, a fost adoptat cu unanimitate de 
voturi. 

Propunerea legislativă aflată la punctul 18 al ordinii de zi, a fost discutată în 
prezenţa iniţiatoarei, doamna deputat Minodora Cliveti şi a fost amânată, urmând a fi 
reformulate, unele articole şi prezentate în prima şedinţă a comisiei. 

Propunerea legislativă prevăzută la punctul 19 al ordinii de zi, care a fost 
retrimisă Comisiei spre reexaminare, a fost discutată în prezenţa reprezentantului 
Guvernului, domnul Mircea Alexandru, Secretar de Stat în Ministerul Administraţiei şi 
Internelor, hotărându-se, în urma dezbaterilor, cu  unanimitate de voturi, menţinerea 
raportului iniţial de adoptare.  

Propunerea legislativă prevăzută la punctul 20 al ordinii de zi, care a fost, de 
asemenea, retrimisă Comisiei spre reexaminare, a fost dezbătută în prezenţa reprezentantului 
Guvernului, domnul Mircea Alexandru, Secretar de Stat în Ministerul Administraţiei şi 
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Internelor şi s-a hotărât cu unanimitate de voturi, menţinerea raportului iniţial de respingere.
  
       La punctul „Diverse”, s-au discutat aspecte organizatorice, referitoare la 
deplasarea pe care membrii comisiei o vor realiza la Roşia Montană, în vederea 
documentării şi formării unui punct de vedere cu privire la Proiectul minier Roşia Montană.  
  
 În ziua de 19 septembrie 2006, din numărul total de 29 membri ai Comisiei, au fost 
prezenţi 28 deputaţi după cum urmează: Fenechiu Relu (PNL), Duşa Mircea (PSD), Igaş 
Traian Constantin (PD), Seres Dénes (UDMR), Soporan Vasile Filip, 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 
(PRM), 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), Zgonea Valeriu 
Ştefan (PSD), Erdei Dolockzi Istvan (UDMR) – înlocuitor al domnului deputat Antal Arpad 
Andras (UDMR), fiind absent domnul deputat Marinescu Marian-Jean (PD) - 
europarlamentar. 
 
 

 
    PREŞEDINTE,                       SECRETAR, 
  
                   RELU FENECHIU                           SERES DENES   
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