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COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ,          8.02.2007             
AMENAJAREA TERITORIULUI SI ECHILIBRU          Nr. 26/1410 

                        ECOLOGIC 
 
 

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
din zilele 6, 7 şi 8 februarie 2007  

 
 
  Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 6 februarie 2007 între orele 
1300 – 1900, în ziua de 7 februarie 2007 între orele 830 – 1630 şi în ziua de 8 
februarie 2007 între orele 830 – 1230. 

 Pe ordinea de zi a şedinţelor au figurat următoarele probleme:  
   

AVIZE 
 

1. Pl-x nr. 1/2007 - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 
Legii Contenciosului Administrativ nr.554/02.12.2004 termen depunere 
amendamente: 31-01-2007 termen depunere raport: 05-02-2007  

 
SESIZĂRI ÎN FOND 

 
2. Pl-x nr. 751/2006 - Propunere legislativă pentru modificarea Legii 

nr.371/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Poliţiei 
Comunitare termen depunere raport: 14-02-2007 (Retrimis la Comisie) 

3. Pl-x nr. 813/2006 - Propunere legislativă privind schimbarea denumirii 
oraşului Oţelu Roşu în Ohaba-Ferdinand, judeţul Caraş-Severin - termen 
depunere raport: 07.02.2007;  

4. PL-x nr. 881/2006 - Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului 
naţional - Secţiunea a IV-a - Reţeaua de localităţi - termen depunere 
amendamente: 26.11.2006 -  termen depunere raport: 04.12.2006; 
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5. Pl.x nr. 928/2006 - Propunere legislativă pentru stabilirea unor normative 
privind obligativitatea întreţinerii şi reparaţiei faţadelor imobilelor - termen 
depunere amendamente: 21.12.2006 - termen depunere raport: 06.02.2007; 

6. Pl.x nr. 929/2006 - Propunere legislativă privind evaluarea şi 
managementul inundaţiilor - termen depunere amendamente: 21.12.2006 - 
termen depunere raport: 06.02.2007; 

7. PL-x nr. 959/2006 - Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici termen 
depunere amendamente: 06-02-2007  termen depunere raport: 12-02-2007  

8. PL-x nr. 974/2006 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 83/2006 pentru completarea art.10 din Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa 
şi actele de identitate ale cetăţenilor români termen depunere amendamente: 
06-02-2007  termen depunere raport: 12-02-2007  

9. PL-x nr. 986/2006 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.84/2006 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.202/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă termen depunere amendamente: 07-02-2007  
termen depunere raport: 14-02-2007 (Raport comun cu Comisia pentru 
muncă şi protecţie socială) 

10. Pl.x nr. 994/2006 - Propunere legislativă pentru înfiinţarea comunei 
Corneşti, judeţul Gorj, prin reorganizarea comunei Băleşti - termen 
depunere amendamente: 06.02.2007 - termen depunere raport: 09.02.2007. 

11. Pl-x nr. 949/2006 - Propunere legislativă privind modificarea şi 
completarea Legii 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru 
Locuinţe termen depunere amendamente: 06-02-2007  termen depunere 
raport: 15-02-2007  

12. Pl-x nr. 950/2006 - Propunere legislativă privind modificarea şi 
completarea Legii nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru 
Locuinţe termen depunere amendamente: 06-02-2007  termen depunere 
raport: 15-02-2007  

13. PL-x nr. 792/2006 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.47/2006 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici din Administraţia 
Naţională a Penitenciarelor. 

 
 La punctul 1 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost 
avizată negativ cu 10 voturi pentru şi 5 voturi împotrivă. 
 La punctul 2 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost 
respinsă cu 23 voturi pentru şi 4 abţineri. 
 La punctul 3 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost 
respinsă cu majoritate de voturi. 
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 La punctul 4 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost votat 
favorabil cu 26 voturi pentru şi 1 abţinere. 
 La punctele 5 şi 6 ale ordinii de zi, respectivele propuneri legislative au 
fost respinse cu 25 voturi pentru şi 2 abţineri. 
 La punctele 7, 8 şi 9 ale ordinii de zi, respectivele proiecte de legi au fost 
votate favorabil cu unanimitate de voturi. 
 La punctul 10 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost 
respinsă cu unanimitate de voturi. 
 La punctele 11 şi 12 ale ordinii de zi, respectivele propuneri legislative au 
fost amânate. 
 La punctul 13 al ordinii de zi, proiectul de lege a fost votat favorabil cu 
unanimitate de voturi. 

 
 În zilele de 6, 7 şi 8 februarie 2007, din numărul total de 29 membri 
ai Comisiei, au fost prezenţi 27 deputaţi după cum urmează: Relu Fenechiu 
(PNL), Duşa Mircea (PSD), Igaş Traian Constantin (PD), Seres Dénes 
(UDMR), Soporan Vasile Filip (PSD), Adomniţei Cristian Mihai (PNL), Antal 
Arpad Andras (UDMR), Apostolache Mihai Cristian (PSD), 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), Oltean Ioan (PD), Plumb Rovana (PSD), Pupeză 
Viorel (PSD), Strungă Emil (PNL), Tudor Constantin (PC), Ţundrea Ioan (PC), 
Vlădoiu Aurel (PSD), Zgonea Valeriu Ştefan (PSD), fiind absenţi domnii 
deputaţi Marinescu Marian-Jean (PD) şi Stănescu Cristian (PRM) – 
europarlamentari. 
 
 
 
 
       
     PREŞEDINTE,                       SECRETAR, 
  
                     RELU FENECHIU                           SEREŞ DENEŞ  


