
 

  Parlamentul României    
Camera Deputaţilor 

 
COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ,                 15.05.2007        
AMENAJAREA TERITORIULUI SI ECHILIBRU                     Nr.26/1671    

                        ECOLOGIC   
  

                                                                                 
SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 

din zilele de 14 şi 15 mai 2007  
 
          Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 
ecologic şi-a desfăşurat lucrările în ziua 14 mai 2007 între orele 1600 – 1800  şi în 
ziua de 15 mai 2007 între orele 1400- 1900. 

Pe ordinea de zi a şedinţelor au figurat următoarele probleme:  
   

AVIZE 
 

1. PL-x nr. 352/2007 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.21/2007 privind aprobarea unor măsuri financiar-bugetare 
pe anul 2007 termen depunere amendamente: 15-05-2007  termen depunere 
raport: 16-05-2007 Aviz comun cu Comisia similară a Senatului 

2. PL-x nr. 320/2007 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.14/2007 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de 
valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului 
termen depunere amendamente: 15-05-2007  termen depunere raport: 29-
05-2007  

3. PL-x nr. 321/2007 - Proiect de Lege privind respingerea Ordonanţei 
Guvernului nr.28/2007 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului 
nr.19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea şi utilizarea fondului 
locativ de protocol, proprietate publică a statului şi pentru vânzarea unor 
imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei 
Autonome Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat termen depunere 
amendamente: 15-05-2007  termen depunere raport: 29-05-2007  

4. Pl-x nr. 327/2007 - Propunere legislativă pentru modificarea articolului 1 
din Legea nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod 
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abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989 termen depunere 
amendamente: 16-05-2007  termen depunere raport: 31-05-2007  

5. Pl-x nr. 328/2007 - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.115/1999 privind responsabilitatea ministerială, cu modificările şi 
completările ulterioare termen depunere amendamente: 16-05-2007  termen 
depunere raport: 31-05-2007  

6. Pl-x nr. 333/2007 - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 
OUG nr.57 din 30 august 2006 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea 
locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice 
termen depunere amendamente: 16-05-2007  termen depunere raport: 31-
05-2007  

7. Pl-x nr. 336/2007 - Propunere legislativă privind înfiinţarea Biroului Unic 
pentru depunerea formularelor privind obligaţiile declarative ale persoanelor 
fizice autorizate, persoanelor juridice şi ale altor entităţi care au calitatea de 
angajator termen depunere amendamente: 16-05-2007  termen depunere 
raport: 31-05-2007  

8. Pl-x nr. 338/2007 - 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: 16-05-
2007  termen depunere raport: 31-05-2007  

9. Pl-x nr. 339/2007 - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice cu 
modificările şi completările ulterioare termen depunere amendamente: 16-
05-2007 termen depunere raport: 31-05-2007  

10. Pl-x nr. 341/2007 - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.236 din 09 iunie 2006 pentru aprobarea O.U.G. nr.110/2005 privind 
vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ-
teritoriale, cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se 
desfăşoară activităţi conexe actului medical termen depunere amendamente: 
16-05-2007  termen depunere raport: 31-05-2007  

11. Pl-x nr. 342/2007 - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.678/2001 privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane 
termen depunere amendamente: 16-05-2007  termen depunere raport: 31-
05-2007  

12. Pl-x nr. 343/2007 - Propunere legislativă pentru modificarea Legii 
nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în 
perioada 6 martie 1945-22 decembrie1989 termen depunere amendamente: 
16-05-2007  termen depunere raport: 31-05-2007  

13. Pl-x nr. 349/2007 - Propunere legislativă privind Conducerea auto cu 
însoţitor începând cu 17 ani termen depunere amendamente: 16-05-2007  
termen depunere raport: 31-05-2007  
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14. Pl-x nr. 351/2007 - Propunere legislativă pentru modificarea art.25, alin.(3) 
din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat termen depunere 
amendamente: 16-05-2007  termen depunere raport: 31-05-2007  

15. Pl-x nr. 359/2007 - Propunere legislativă pentru completarea art.12 din 
Legea nr.36/1995 a notarilor publici şi a activităţii notariale termen depunere 
amendamente: 18-05-2007  termen depunere raport: 29-05-2007  

16. Pl-x nr. 363/2007 - Propunere legislativă pentru completarea Anexei nr.2 
introdusă la Titlul I - Modificarea şi completarea Legii nr.10/2001 privind 
regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie - 
22 decembrie 1989, al Legii nr.247/2005 privind reforma în domeniile 
proprietăţii şi justiţiei precum şi unele măsuri adiacente termen depunere 
amendamente: 22-05-2007  termen depunere raport: 05-06-2007  

17. Pl-x nr. 366/2007 - Propunere legislativă pentru completarea articolului 13 
din Legea nr.3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului 
termen depunere amendamente: 22-05-2007  termen depunere raport: 05-
06-2007  

18. Pl-x nr. 367/2007 - Propunere legislativă pentru modificarea Legii 61/1991 
privind sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire 
socială, a ordinii şi liniştii publice termen depunere amendamente: 22-05-
2007  termen depunere raport: 05-06-2007  

19. Pl-x nr. 368/2007 - Propunere legislativă privind regimul juridic al bunurilor 
imobiliare, aparţinând cultelor religioase ortodox şi greco-catolic din 
România termen depunere amendamente: 22-05-2007  termen depunere 
raport: 05-06-2007  

20. Pl-x nr. 369/2007 - Propunere legislativă pentru partajarea patrimoniului 
comun al cultelor ortodox şi greco-catolic termen depunere amendamente: 
22-05-2007  termen depunere raport: 05-06-2007  

21. Pl-x nr. 370/2007 - Propunere legislativă privind reglementarea regimului 
juridic al unor bunuri imobile aflate în folosinţa unităţilor de cult termen 
depunere amendamente: 22-05-2007  termen depunere raport: 05-06-2007  

22. Pl-x nr. 372/2007 - Propunere legislativă pentru modificarea Legii 
nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia 
persoanelor  termen depunere amendamente: 22-05-2007  termen depunere 
raport: 05-06-2007  

 
FOND 

  
23. Pl-x nr. 158/2007 - Propunere legislativă pentru modificarea art.7, alin.9 din 

Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii 
termen depunere raport: 04-06-2007  

24. PL-x nr. 280/2007 - Proiect de Lege privind atribuirea unei locuinţe celui 
mai tânăr veteran de război, erou al Armatei Române, decorat cu patru 
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medalii de război şi supravieţuitor al unui lagăr nazist termen depunere 
amendamente: 07-05-2007  termen depunere raport: 17-05-2007  

25. Pl-x nr. 281/2007 - Propunere legislativă de modificare şi completare a 
Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale termen depunere 
amendamente: 07-05-2007  termen depunere raport: 17-05-2007  

26. PL-x nr. 290/2007 - Proiect de Lege privind controlul şi conduita 
personalului cu atribuţii de control termen depunere amendamente: 07-05-
2007  termen depunere raport: 17-05-2007  

27. Pl-x nr. 305/2007 - Propunere legislativă pentru modificarea Legii 
nr.90/2003 privind vânzarea spaţiilor aflate în proprietatea privată a statului 
sau a unităţilor administrativ-teritoriale, destinate sediilor partidelor politice 
termen depunere amendamente: 08-05-2007  termen depunere raport: 22-
05-2007  

28. Pl-x nr. 326/2007 - Propunere legislativă privind înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea serviciilor publice de pază de interes judeţean termen depunere 
amendamente: 16-05-2007  termen depunere raport: 31-05-2007  

29. Pl-x nr. 236/2007 - Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.345 
din 19 iulie 2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.236/2000 privind regimul ariilor naturale protejate, 
conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice (publicată în M. 
Of. nr.650/27 iul. 2006) termen depunere amendamente: 24-04-2007  termen 
depunere raport: 08-05-2007  

 
 La punctele 1, 2, 3, 8, 13, 21 şi 22 ale ordinii de zi, respectivele proiecte 
de legi şi respectivele propuneri legislative au fost avizate favorabil cu 
unanimitate de voturi. 
 La punctele 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19 şi 20 ale ordinii 
de zi, respectivele propuneri legislative au fost avizate negativ cu unanimitate 
de voturi. 
 La punctele 23, 25 şi 28 ale ordinii de zi, respectivele propuneri 
legislative au fost respinse cu unanimitate de voturi. 
  La punctele 24, 26 şi 29 ale ordinii de zi, respectivele proiecte de legi şi 
respectiva propunere legislativă au fost amânate. 
 La punctul 27 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost 
dezbătută împreună cu amendamentele formulate şi votată favorabil cu 
unanimitate de voturi. 
 

 În zilele de 14 şi 15 mai 2007, din numărul total de 29 membri ai 
Comisiei, au fost prezenţi 26 deputaţi după cum urmează: Relu Fenechiu (PNL), 
Mircea Duşa (PSD), Traian Constantin Igaş (PD), Seres Dénes (UDMR), Vasile 
Filip Soporan (PSD), Antal Arpad Andras (UDMR),  Mihai Cristian 
Apostolache (PSD),  Cornel Ştefan Bardan (PD), Bogdan Cantaragiu (PD), Ion 
Călin (PSD), Anca Constantinescu (PD), Marin Diaconescu (PRM), Petru 
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Lificiu  (independent), Dănuţ Liga (PD), Costică Macaleţi (PSD), Mihai Dan 
Marian (PNL), Alexandru Mazăre (PSD), Rareş Şerban Mănescu (PNL), Ioan 
Oltean (PD), Rovana Plumb (PSD), Viorel Pupeză  (PSD), Emil Strungă (PNL), 
Constantin Tudor (PC), Ioan Ţundrea (PC), Aurel Vlădoiu (PSD), Valeriu 
Ştefan Zgonea (PSD), fiind absenţi domnii deputaţi Cristian Mihai Adomniţei 
(PNL) – ministru şi Cristian Stănescu (PRM) şi Marian-Jean Marinescu (PD) – 
europarlamentari. 
 
   
 
     
         PREŞEDINTE,                       SECRETAR, 
  
                         RELU FENECHIU                                SEREŞ DENEŞ  


