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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
din ziua de 22 noiembrie 2006  

 
  Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 22 noiembrie 2006 între 
orele 1400 – 1900. 

 Pe ordinea de zi a şedinţei au figurat următoarele probleme:  
   

 AVIZE 
 
1. Pl-x nr. 832/2006 - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de 
interes public termen depunere amendamente: 28-11-2006  termen depunere 
raport: 12-12-2006  

2. Pl-x nr. 844/2006 – Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.37/2006 privind reorganizarea activităţii de protecţie a plantelor şi 
carantina fitosanitară termen depunere amendamente: 29-11-2006  termen 
depunere raport: 12-12-2006  

3. Pl-x nr. 846/2006 - Propunere legislativă privind sprijinirea populaţiei 
afectate de catastrofele naturale din lunile aprilie-mai 2006 termen depunere 
amendamente: 27-11-2006  termen depunere raport: 07-12-2006  

4. PL-x nr. 856/2006 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.63/2006 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe 
drumurile publice termen depunere amendamente: 27-11-2006  termen 
depunere raport: 07-12-2006  

5. Pl-x nr. 873/2006 - Propunere legislativă privind modificarea Legii 
nr.161/19 aprilie 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei 
în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de 
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afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei termen depunere amendamente: 
05-12-2006  termen depunere raport: 19-12-2006  

6. PL-x nr. 879/2006 - Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între 
Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria privind regimul 
frontierei de stat româno - bulgare, colaborarea şi asistenţa mutuală în 
probleme de frontieră, semnat la Bucureşti la 28 august 2006 termen 
depunere amendamente: 22-11-2006  termen depunere raport: 29-11-2006 

7. PL-x nr. 814/2006 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.30/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.102/2005 privind libera circulaţie pe teritoriul 
României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului 
Economic European termen depunere amendamente: 20-11-2006  termen 
depunere raport: 30-11-2006  

 
SESIZĂRI ÎN FOND 

 
8. Pl-x nr. 739/2006 - Propunere legislativă privind înfiinţarea comunei Otelec 

prin reorganizarea comunei Uivar, judeţul Timiş termen depunere raport: 
28-11-2006  

9. Pl-x nr. 741/2006 - Propunere legislativă privind schimbarea denumirii 
Judeţului Argeş cu reşedinţa în municipiul Piteşti, în Argeş Muscel termen 
depunere amendamente: 15-11-2006  termen depunere raport: 22-11-2006  

10. PL-x nr. 749/2006 - Proiect de Lege privind reglementarea şi administrarea 
spaţiilor verzi din zonele urbane termen: 30-11-2006  

11. PL-x nr. 819/2006 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.68/2006 privind măsuri pentru dezvoltarea activităţii în 
domeniul construcţiilor de locuinţe prin programe la nivel naţional termen 
depunere amendamente: 20-11-2006  termen depunere raport: 30-11-2006  

12. PL-x nr. 827/2006 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.75/2006 pentru modificarea art.7¹ din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.11/2004 privind stabilirea unor măsuri de 
reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale termen depunere 
amendamente: 20-11-2006  termen depunere raport: 30-11-2006  

 
 La punctele 1 şi 5 ale ordinii de zi, respectivele propuneri legislative 
au fost avizate negativ cu unanimitate de voturi. 
 La punctele 2, 4, 6 şi 7 ale ordinii de zi, respectivele proiecte de legi 
au fost avizate favorabil cu unanimitate de voturi.  
 La punctul 3 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost 
avizată favorabil cu 24 voturi pentru, 3 voturi împotrivă şi 1 abţinere. 
 La punctul 8 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost 
dezbătută în prezenţa iniţiatorului şi votată favorabil cu 19 voturi pentru şi 3 
abţineri. 
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 La punctul 9 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost 
dezbătută în prezenţa iniţiatorului şi votată favorabil cu 7 voturi pentru, 1 vot 
împotrivă şi 5 abţineri. 
 La punctul 10 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost 
dezbătut pe articole în prezenţa reprezentanţilor Ministerului Mediului şi 
Gospodăririi Apelor şi votat până la articolul 14 şi a fost amânat. 
 La punctul 11 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost 
amânat. 
 La punctul 12 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost 
dezbătut şi votat favorabil cu unanimitate de voturi. 
               
               În ziua de 22 noiembrie 2006, din numărul total de 29 membri ai 
Comisiei, au fost prezenţi 28 deputaţi după cum urmează: Fenechiu Relu (PNL), 
Duşa Mircea (PSD), Igaş Traian Constantin (PD), Seres Dénes (UDMR), 
Soporan Vasile Filip (PSD), Apostolache Mihai Cristian (PSD), Antal Árpád-
András (UDMR), Bardan Cornel Ştefan (PD), Cantaragiu Bogdan (PD), Călin 
Ion (PSD), Constantinescu Anca (PD), Diaconescu Marin (PRM), Lificiu Petru 
(independent), Liga Dănuţ (PD), Macaleţi Costică (PSD), Marian Mihai Dan 
(PNL), Mazăre Alexandru (PSD), Mănescu Rareş Şerban (PNL), Motreanu Dan 
Ştefan (PNL), Oltean Ioan (PD), Popescu Florin Aurelian (PNL), Plumb Rovana 
(PSD), Pupeză Viorel (PSD), Stănescu Cristian (PRM), Tudor Constantin (PC), 
Ţundrea Ioan (PC), Vlădoiu Aurel (PSD), Zgonea Valeriu Ştefan (PSD), fiind 
absent domnul deputat Marinescu Marian-Jean (PD) - europarlamentar. 
 
  
 
 
       
     PREŞEDINTE,                       SECRETAR, 
  
                     RELU FENECHIU                         SEREŞ DENEŞ  
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