
 
COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ,         4.10.2007         
AMENAJAREA TERITORIULUI SI ECHILIBRU         
                             ECOLOGIC                                             
 
 

PROCES VERBAL 
din ziua de 4 octombrie 2007 

  
 
  La lucrările şedinţei Comisiei din ziua de 4 octombrie 2007 au fost 
prezenţi 27 deputaţi, fiind absenţi domnii deputaţi Cristian Stănescu (PRM) – 
europarlamentar şi Ioan Oltean (PD). 
  Lucrările şedinţei din ziua de 4 octombrie 2007 au fost conduse de 
domnul deputat Relu Fenechiu, preşedintele Comisiei pentru administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic. 

 Pe ordinea de zi a şedinţei au figurat următoarele probleme: 
 

AVIZE 
 
1. Pl-x nr. 512/2007 - Propunere legislativă privind modificarea şi completarea 

Legii nr.571 din 22 decembrie 2003, cu modificările şi completările 
ulterioare termen depunere amendamente: 02-10-2007  termen depunere 
raport: 09-10-2007  

2. Pl-x nr. 514/2007 - Propunere legislativă de modificare a Legii 10 din 
8.01.2001 şi a legii 112 din 25.11.1995 cu modificările şi completările 
ulterioare termen depunere amendamente: 02-10-2007  termen depunere 
raport: 09-10-2007  

3. Pl-x nr. 518/2007 - Propunere legislativă de modificare a Legii nr.49/2006 
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002, privind 
circulaţia pe drumurile publice, publicată în Monitorul Oficial Partea I nr. 
246 bis din 20/04/2006 termen depunere amendamente: 02-10-2007  termen 
depunere raport: 09-10-2007  

4. PL-x nr. 539/2007 - Proiect de Lege privind prevenirea şi combaterea 
violenţei cu ocazia competiţiilor şi jocurilor sportive termen depunere 
amendamente: 03-10-2007  termen depunere raport: 10-10-2007  

 
 

FOND 
 

5. PL-x nr. 462/2007 - Proiect de Lege privind promovarea aplicării 
strategiilor de management de proiect la nivelul unităţilor administrativ-
teritoriale judeţene şi locale termen depunere amendamente: 13-09-2007  
termen depunere raport: 20-09-2007  
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6. Pl-x nr. 466/2007 - Propunere legislativă privind maximizarea ratei de 
absorbţie a Fondurilor Externe destinate României termen depunere 
amendamente: 14-09-2007  termen depunere raport: 21-09-2007  

7. Pl-x nr. 483/2007 - Propunere legislativă privind transformarea cazărmilor 
dezafectate ale Ministerului Apărării Naţionale în locuinţe sociale termen 
depunere amendamente: 25-09-2007  termen depunere raport: 02-10-2007 
(Raport comun cu Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă 
naţională) 

8. PL-x nr. 480/2007 - Proiect de Lege privind transformarea cazărmilor 
dezafectate ale Ministerului Apărării în cămine studenţeşti termen: 13-10-
2007  (Raport comun cu Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă 
naţională) 

9. Pl-x nr. 510/2007 - Propunere legislativă pentru acordarea unor ajutoare 
pentru anumite categorii de persoane termen depunere amendamente: 02-
10-2007  termen depunere raport: 09-10-2007  

 
 La punctele 1, 2 şi 3 ale ordinii de zi, respectivele propuneri legislative au 
fost avizate negativ cu unanimitate de voturi.  
 La punctele 4, 5, 6, 7, 8 şi 9 ale ordinii de zi, respectivele proiecte de legi şi 
respectivele propuneri legislative au fost amânate. 
 
 
 

 
            PREŞEDINTE,                     SECRETAR, 
 
                          RELU FENECHIU                              SEREŞ DENEŞ 


