
 

  Parlamentul României    
Camera Deputaţilor 

 
COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ,                   14.02.2008        
AMENAJAREA TERITORIULUI SI ECHILIBRU                      Nr.26/2189   

                        ECOLOGIC   
  

                    
SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
din zilele de 12, 13 şi 14 februarie 2008 

 
 
          Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 
ecologic şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 12 februarie 2008, între orele 1300 - 
1900 , în ziua de 13 februarie 2008, între orele 900 – 1630 şi în ziua de 14 
februarie 2008, între orele 900 – 1230. 
 

Pe ordinea de zi a şedinţelor au figurat următoarele probleme:  
   

AVIZE 
 

1. PL-x nr. 5/2008 - Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între 
Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria ce reglementează 
activităţile la trecerea frontierei feroviare semnat la Ruse la 9 februarie 
2007 termen depunere amendamente: 12-02-2008  termen depunere 
raport: 19-02-2008 

2. PL-x nr. 12/2008 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului nr. 136/2007 privind aprobarea scoaterii din 
rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităţi de 
combustibili pentru Societatea Comercială "Termoelectrica" - S.A.., 
Societatea Comercială " Electrocentrale" Bucureşti - S.A.., Societatea 
Comercială "Electrocentrale" Galaţi - S.A., Regia Autonomă pentru 
Activităţi Nucleare - Sucursala "ROMAG -TERMO" , Societatea 
Comercială "Complexul Energetic Rovinari"- S.A., Societatea 
Comercială "Complexul Energetic Turceni" - S.A..,Societatea 
Comercială "Complexul Energetic Craiova" - S.A. şi pentru centralele 
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termice şi electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor 
judeţene şi locale termen depunere amendamente: 12-02-2008  termen 
depunere raport: 21-02-2008 

 
FOND 

 
3. PL-x nr. 214/2007 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.7/2007 pentru modificarea Programului 
naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate 
personală, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.51/2006 

4. PL-x nr. 676/2007 - Proiect de Lege pentru modificarea art.11 din 
Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor 
verzi din zonele urbane 

5. PL-x nr. 856/2007 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului nr. 108/2007 pentru modificarea alin.(2) al art.8 
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.59/2007 privind instituirea 
Programului naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin 
realizarea de spaţii verzi în localităţi termen: 15-02-2008 

6. PL-x nr. 909/2007 - Proiect de Lege privind respingerea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.114/2007 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind 
protecţia mediului termen depunere amendamente: 07-02-2008  
termen depunere raport: 19-02-2008 

7. PL-x nr. 798/2007 - Proiect de Lege privind unele măsuri în vederea 
asigurării terenurilor necesare lucrărilor miniere pentru exploatarea 
zăcămintelor de lignit (Raport comun cu Comisia juridică) 

8. Pl-x nr. 892/2007 - Propunere legislativă privind modificarea şi 
completarea Ordonanţei de Urgenţă nr. 78/2000 privind regimul 
deşeurilor termen depunere amendamente: 07-02-2008  termen 
depunere raport: 19-02-2008 

9. Pl-x nr. 814/2007 - Propunere legislativă pentru completarea art.55 
din Legea nr.7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar 
şi modificarea pct.I din ANEXA la aceeaşi lege termen depunere 
amendamente: 07-02-2008  termen depunere raport: 19-02-2008 

10. Pl-x nr. 836/2007 - Propunere legislativă pentru accesul funcţionarilor 
publici la funcţia de consilier local sau consilier judeţean termen 
depunere amendamente: 05-02-2008  termen depunere raport: 21-02-
2008 (Raport comun cu Comisia juridică) 

11. Pl-x nr. 834/2007 - Propunere legislativă de modificare a Legii 
nr.249/2006 privind Statutul aleşilor locali termen depunere 
amendamente: 05-02-2008  termen depunere raport: 21-02-2008 
(Raport comun cu Comisia juridică) 
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12. Pl-x nr. 850/2007 - Propunere legislativă de modificare a Legii 
nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali termen depunere 
amendamente: 05-02-2008  termen depunere raport: 21-02-2008 
(Raport comun cu Comisia juridică) 

13. Pl-x nr. 615/2007 - Propunere legislativă privind modificarea art.10 
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.64/2003 pentru stabilirea 
unor măsuri privind înfiinţarea, organizarea, reorganizarea sau 
funcţionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al 
Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale 
administraţiei publice centrale şi a unor instituţii publice termen: 14-
02-2008 (Raport comun cu Comisia pentru agricultură) 

14. PL-x nr. 902/2007 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului nr. 110/2007 pentru aprobarea redistribuirii unor 
posturi din cadrul aparatului de lucru al Guvernului în cadrul 
Ministerului Afacerilor Externe termen depunere amendamente: 07-
02-2008  termen depunere raport: 19-02-2008 

15. PL-x nr. 905/2007 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului nr. 124/2007 pentru aprobarea redistribuirii unor 
posturi din cadrul aparatului de lucru al Guvernului şi al Agenţiei 
pentru strategii Guvernamentale în cadrul Ministerului Afacerilor 
Externe termen depunere amendamente: 07-02-2008  termen depunere 
raport: 19-02-2008 

16. PL-x nr. 906/2007 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului nr. 127/2007 privind gruparea europeană de 
cooperare teritorială termen depunere amendamente: 07-02-2008  
termen depunere raport: 19-02-2008 (raport comun cu Comisia 
juridică) 

17. Pl-x nr. 811/2007 - Propunere legislativă privind sprijinirea 
achiziţionării sau construcţiei de locuinţe de către cadrele Ministerului 
Internelor şi Reformei Administrative şi Ministerului Apărării care au 
doi sau mai mulţi copii minori termen depunere amendamente: 07-02-
2008   termen depunere raport: 19-02-2008 (raport comun cu Comisia 
pentru apărare) 

18. Pl-x nr. 845/2007 - Propunere legislativă pentru completarea 
articolului 11 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de 
construcţii termen depunere amendamente: 05-02-2008  termen 
depunere raport: 21-02-2008 

19. Pl-x nr. 832/2007 - Propunere legislativă privind transmiterea cu titlu 
gratuit a unui pachet de 5.476.537 acţiuni deţinute de stat la CN APM 
SA Constanţa, reprezentând 20% din capitalul social, către Consiliul 
Local Constanţa termen depunere amendamente: 05-02-2008  termen 
depunere raport: 21-02-2008 
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20. Pl-x nr. 839/2007 - Propunere legislativă pentru modificarea alin.(3) 
al articolului 33 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 
locale termen depunere amendamente: 05-02-2008  termen depunere 
raport: 21-02-2008 (Raport comun cu Comisia pentru buget) 

21. Pl-x nr. 877/2007 - Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 35/2007 privind creşterea siguranţei în unităţile 
de învăţământ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 
165 din 08 martie 2007 termen depunere amendamente: 12-02-2008  
termen depunere raport: 26-02-2008 (Raport comun cu Comisia 
pentru învăţământ) 

22. Pl-x nr. 874/2007 - Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 
90/2003 privind vânzarea spaţiilor aflate în proprietatea privată a 
statului sau unităţilor administrativ - teritoriale, destinate sediilor 
partidelor politice termen depunere amendamente: 12-02-2008  termen 
depunere raport: 26-02-2008 

23. PL-x nr. 11/2008 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.131/2007 pentru stabilirea orei de începere şi 
de închidere a votării la referendumul naţional din data de 25 
noiembrie 2007 privind introducerea votului uninominal pentru 
alegerea membrilor Parlamentului României termen depunere 
amendamente: 12-02-2008  termen depunere raport: 21-02-2008 
(raport comun cu Comisia juridică) 

 
 La punctele 1 şi 2  ale ordinii de zi, respectivele proiecte de lege au fost 
avizate favorabil cu unanimitate de voturi.  
 La punctu 3 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost respins cu 
unanimitate de voturi. 

La punctele 4 şi 6 ale ordinii de zi, respectivele proiecte de lege au fost 
amânate cu unanimitate de voturi.  
 La punctele 5, 7, 13, 14, 15, 16, 19, 22 şi 23 ale ordinii de zi, respectivele 
proiecte de lege şi propuneri legislative au fost adoptate cu unanimitate de 
voturi.  

La punctele 8, 9, 10, 12, 17, 18, 20 şi 21 ale ordinii de zi, respectivele 
propuneri legislative au fost respinse cu unanimitate de voturi. 

La punctul 11 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost 
respinsă cu majoritate de voturi (3 voturi împotrivă). 
 
 În ziua de 12 februarie 2008, din numărul total de 28 membri ai Comisiei, 
au fost prezenţi 26 deputaţi după cum urmează: Mircea Duşa (PSD), Traian 
Constantin Igaş (PD-L), Vasile Filip Soporan (PSD), Seres Dénes (UDMR), 
Antal Arpad Andras (UDMR), Mihai Cristian Apostolache (PSD),  Cornel 
Ştefan Bardan (PD-L), Bogdan Cantaragiu (PD-L), Ion Călin (PSD), Marin 
Diaconescu (independent), Petru Lificiu (PD-L), Dănuţ Liga (PD-L), Costică 
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Macaleţi (PSD), Mihai Dan Marian (PNL), Rareş Şerban Mănescu (PNL), 
Martin Eduard Stelian (PSD), Alexandru Mazăre (PSD), Viorel Pupeză (PSD), 
Cristian Stănescu (PRM), Emil Strungă (PNL), Constantin Tudor (PD-L), Ioan 
Ţundrea (PC), Aurel Vlădoiu (PSD), înlocuitori: Grigore Crăciunescu (PNL), 
pentru Relu Fenechiu (PNL); Nini Săpunaru (PNL), pentru Cristian Adomniţei 
(PNL); Băluţ Lucian (PSD), pentru Valeriu Zgonea (PSD), fiind absenţi domnii 
deputaţi: Ioan Oltean (PD-L) şi Anca Constantinescu (PD-L). 
  

În zilele de 13 şi 14 februarie 2008, din numărul total de 28 membri ai 
Comisiei, au fost prezenţi 25 deputaţi după cum urmează: Relu Fenechiu (PNL), 
Mircea Duşa (PSD), Traian Constantin Igaş (PD-L), Vasile Filip Soporan 
(PSD), Seres Dénes (UDMR), Antal Arpad Andras (UDMR), Mihai Cristian 
Apostolache (PSD),  Cornel Ştefan Bardan (PD-L), Bogdan Cantaragiu (PD-L), 
Ion Călin (PSD), Marin Diaconescu (independent), Petru Lificiu (PD-L), Dănuţ 
Liga (PD-L), Costică Macaleţi (PSD), Mihai Dan Marian (PNL), Rareş Şerban 
Mănescu (PNL), Martin Eduard Stelian (PSD), Alexandru Mazăre (PSD), 
Viorel Pupeză (PSD), Cristian Stănescu (PRM), Emil Strungă (PNL), 
Constantin Tudor (PD-L), Ioan Ţundrea (PC), Aurel Vlădoiu (PSD), Valeriu 
Zgonea (PSD), fiind absenţi domnii deputaţi: Cristian Adomniţei – ministru, 
Ioan Oltean (PD-L) şi Anca Constantinescu (PD-L). 
    
     
 
            VICEPREŞEDINTE,                   SECRETAR, 
  
                       MIRCEA DUŞA                                   SERES DENES  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar 
Baban Mona Georgeta 


