
 
COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ,        20.02.2008         
AMENAJAREA TERITORIULUI SI ECHILIBRU         
                             ECOLOGIC                                             
 
 

PROCES VERBAL 
din zilele de 19 şi 20 februarie 2008 

  
 La lucrările şedinţelor Comisiei din ziua de 19 februarie 2008, din numărul 
total de 28 deputaţi membri ai Comisiei, au fost prezenţi 24 deputaţi, fiind absenţi 
domnii deputaţi: Cristian Adomniţei (PNL) – ministru, Traian Constantin Igaş 
(PD-L), Ioan Ţundrea (PC) şi Valeriu Zgonea (PSD), iar în ziua de 20 februarie 
2008, din numărul total de 28 deputaţi membri ai Comisiei, au fost prezenţi 24 
deputaţi, fiind absenţi domnii deputaţi: Cristian Adomniţei (PNL) – ministru, 
Traian Constantin Igaş (PD-L), Ioan Ţundrea (PC) şi Ioan Oltean (PD-L).   
 
 La lucrările şedinţei din 19 februarie 2008, au participat ca invitaţi: domnul 
Hristescu Doru, Autoritatea Naţională Sanitar-Veterinară pentru Siguranţă 
Alimentară, domnul Cotescu Marin, Director general în cadrul Ministerului 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, domnul Marius Vasiliu, Consilier în 
cadrul  Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor. 
 

Lucrările şedinţelor din zilele de 19 şi 20 februarie 2008, au fost conduse de 
domnul deputat Relu Fenechiu, Preşedintele Comisiei pentru administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic. 
 

Pe ordinea de zi a şedinţelor au figurat următoarele probleme:  
   

AVIZE 
 

1. PL-x nr. 17/2008 - Proiect de Lege privind prevenirea şi combaterea 
traficului ilicit de substanţe şi/sau metode interzise termen depunere 
amendamente: 18-02-2008  termen depunere raport: 28-02-2008 

2. PL-x nr. 18/2008 - Proiect de Lege privind organizarea şi 
funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare termen 
depunere amendamente: 18-02-2008  termen depunere raport: 28-02-
2008 

3. Pl-x nr. 26/2008 - Propunere legislativă pentru liniştea românilor şi a 
României termen depunere amendamente: 18-02-2008  termen 
depunere raport: 25-02-2008 termen constituţional: 26-03-2008 

 
FOND 

 
4. PL-x nr. 708/2007 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.74/2007 privind asigurarea fondului de 



 2 
 

locuinţe sociale destinate chiriaşilor evacuaţi sau care urmează a fi 
evacuaţi sau care urmează a fi evacuaţi din locuinţele retrocedate 
foştilor proprietari termen depunere amendamente: 15-11-2007  
termen depunere raport: 22-11-2007 (Raport comun cu Comisia 
juridică, de disciplină şi imunităţi) 

5. Pl-x nr. 513/2007 - Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale 
pentru Locuinţe termen depunere amendamente: 02-10-2007 termen 
depunere raport: 09-10-2007 

6. PL-x nr. 736/2007 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.92/2007 pentru modificarea şi completarea 
Legii serviciului de salubrizare a localităţilor nr.101/2006 termen 
depunere raport: 03-03-2008 

7. PL-x nr. 912/2007 - Proiect de Lege pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.155/2001 privind 
aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân termen 
depunere amendamente: 14-02-2008  termen depunere raport: 26-02-
2008 

 
 La punctele 1 şi 2  ale ordinii de zi, respectivele proiecte de lege au fost 
avizate favorabil cu unanimitate de voturi.  
 La punctul 3 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost avizată 
negativ cu majoritate de voturi.   

La punctul 4 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost adoptat cu 
majoritate de voturi (3 împotrivă şi o abţinere).  
 La punctele 5, 6 şi 7 ale ordinii de zi, respectiva propunere legislativă şi 
respectivele proiecte de lege au fost amânate cu unanimitate de voturi.  
 În ziua de 20 februarie 2008, membrii Comisiei au participat şi la dezbaterea 
cu privire la Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
114/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 195/2005 privind protecţia mediului, organizată de Ministerul Mediului şi 
Dezvoltării Durabile. 
 
 
       PREŞEDINTE,       SECRETAR, 
 
                               RELU FENECHIU             SERES DENES 
 
 
 
 
 
 Consilier parlamentar 
 Baban Mona Georgeta 
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