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COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ,                 6.03.2008        
AMENAJAREA TERITORIULUI SI ECHILIBRU                     Nr.26/2239    

                        ECOLOGIC   
  

                                                                                 
SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 

din zilele de 4, 5 şi 6 martie 2008  
 
 
          Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 
ecologic şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 4 martie 2008 între orele 1700 – 1900, 
în ziua de 5 martie 2008 între orele 900 - 1630 şi în ziua de 6 martie 2008 între 
orele 900 – 1230.  

Pe ordinea de zi a şedinţelor au figurat următoarele probleme:  
   

AVIZE 
 

1. Pl-x nr. 43/2008 - Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.60/1991 
privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice termen depunere 
amendamente: 04-03-2008  termen depunere raport: 18-03-2008 
 

FOND 
 

2. Pl-x nr. 7/2008 - Propunere legislativă pentru completarea art.116 din Legea 
administraţie publice locale nr.215/2001 termen depunere amendamente: 27-
02-2008 termen depunere raport: 05-03-2008 termen constituţional: 19-03-
2008 

3. Pl-x nr. 21/2008 - Propunere legislativă privind înfiinţarea comunei Ocna de 
Jos, judeţul Harghita, prin reorganizarea comunei Praid termen depunere 
amendamente: 03-03-2008  termen depunere raport: 10-03-2008 termen 
constituţional: 21-03-2008 
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4. Pl-x nr. 32/2008 - Propunere legislativă privind constituirea Rezervaţiei 
arheologice şi naturale Grădiştea Muncelului - Cioclovina-Căpâlna termen 
depunere amendamente: 27-02-2008 termen depunere raport: 11-03-2008 

5. PL-x nr. 42/2008 - Proiect de Lege privind constituirea Rezervaţiei 
arheologice Dacia (Grădiştea Muncelului-Cioclovina-Căpâlna) termen 
depunere amendamente: 27-02-2008 termen depunere raport: 11-03-2008 

6. PL-x nr. 480/2007 - Proiect de Lege privind transformarea cazărmilor 
dezafectate ale Ministerului Apărării în cămine studenţeşti 

7. Pl-x nr. 483/2007 - Propunere legislativă privind transformarea cazărmilor 
dezafectate ale Ministerului Apărării Naţionale în locuinţe sociale (Raport 
comun cu Comisia pentru apărare)  termen depunere raport suplimentar: 
21-03-2008 

8. 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 

 
 La punctul 1 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost 
dezbătută în prezenţa domnului Mircea Alexandru – secretar general adjunct în 
cadrul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative şi a fost avizată 
negativ cu unanimitate de voturi. 
 La punctul 2 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost 
dezbătută în prezenţa domnului Mircea Alexandru – secretar general adjunct în 
cadrul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative şi a fost votată 
favorabil cu amendamente cu unanimitate de voturi. 
 La punctul 3 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost 
dezbătută în prezenţa domnului Mircea Alexandru – secretar general adjunct în 
cadrul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative şi a fost respinsă cu 
majoritate de voturi (24 pentru şi 1 împotrivă). 
 La punctele 4 şi 5 ale ordinii de zi, la respectiva propunere legislativă şi 
respectivul proiect de lege au avut loc dezbateri generale în prezenţa doamnei 
Filofteia Dumitrescu şi domnului Mircea Angelescu – director general în cadrul 
Ministerului Culturii şi Cultelor şi au fost amânate cu unanimitate de voturi. 
 La punctele 6 şi 7 ale ordinii de zi, la respectivul proiect de lege şi 
respectiva propunere legislativă au avut loc dezbateri generale în prezenţa 
domnului Daniel Rociu şi doamnei Aurora Hidec – consilier juridic în cadrul 
Ministerului Apărării şi au fost amânate cu unanimitate de voturi. 
 La punctul 8 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost amânat cu 
unanimitate de voturi. 

Şedinţa Comisiei a continuat în ziua de 6 martie 2008, cu studiul 
propunerii legislative privind constituirea Rezervaţiei arheologice şi naturale 
Grădiştea Muncelului - Cioclovina-Căpâlna (Pl-x nr. 32/2008) şi a proiectului 
de Lege privind constituirea Rezervaţiei arheologice Dacia (Grădiştea 
Muncelului-Cioclovina-Căpâlna) - PL-x nr. 42/2008, aflate pe ordinea de zi şi 
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amânate, deoarece au acelaşi obiect de reglementare şi acelaşi conţinut, precum 
şi a proiectului de Lege privind transformarea cazărmilor dezafectate ale 
Ministerului Apărării în cămine studenţeşti (PL-x nr. 480/2007), şi a propunerii 
legislative privind transformarea cazărmilor dezafectate ale Ministerului 
Apărării Naţionale în locuinţe sociale (Pl-x nr. 483/2007), aflate pe ordinea de 
zi şi amânate pentru a se studia conţinutul şi a se solicita mai multe detalii de la 
Ministerul Apărării. De asemenea, membrii Comisiei au avut în studiu şi 
proiectul 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 (PL-x nr. 909/2007), aflat 
pe ordinea de zi şi amânat deoarece au existat numeroase probleme ridicate de 
O.N.G.-uri, care trebuie clarificate. 
 
 În zilele de 4, 5 şi 6 martie 2008, din numărul total de 28 membri ai 
Comisiei, au fost prezenţi 25 deputaţi după cum urmează: Relu Fenechiu (PNL),  
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), 
Anca Constantinescu (PD-L), Marin Diaconescu (independent), Petru Lificiu 
(PD-L), Dănuţ Liga (PD-L), Costică Macaleţi (PSD), Mihai Dan Marian (PNL), 
Eduard Martin (PSD), Rareş Şerban Mănescu (PNL), Alexandru Mazăre (PSD), 
Viorel Pupeză  (PSD), Cristian Stănescu (PRM), Emil Strungă (PNL), 
Constantin Tudor (PD-L), Ioan Ţundrea (PC), Aurel Vlădoiu (PSD), Valeriu 
Ştefan Zgonea (PSD), fiind absenţi domnii deputaţi Cristian Adomniţei (PNL) – 
ministru, Mircea Duşa (PSD) – delegaţie străinătate şi Ioan Oltean (PD-L). 
  
   
 
   
     
                  PREŞEDINTE,                   SECRETAR, 
  
                         RELU FENECHIU                            SEREŞ DENEŞ  
 
 
 
 
 
 
 
 

Red. Consilier parlamentar 
       Baban Mona Georgeta 
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