
 

  Parlamentul României    
Camera Deputaţilor 

 
COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ,               15.03.2007        
AMENAJAREA TERITORIULUI SI ECHILIBRU                   Nr.26/1490     

                        ECOLOGIC   
  

                                                                                 
SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 

din zilele 13, 14 şi 15 martie 2007  
 
  Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 13 martie 2007 între orele 
1400 – 1900, în ziua de 14 martie 2007 între orele 830 – 1630 şi în ziua de 15 
martie 2007 între orele 830 – 1230. 

 Pe ordinea de zi a şedinţelor au figurat următoarele probleme:  
   

AVIZE 
 

1. Pl-x nr. 87/2007 - Propunere legislativă pentru completarea art.34² din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.109/2005 privind transporturile 
rutiere termen depunere amendamente: 14-03-2007  termen depunere 
raport: 27-03-2007  

2. Pl-x nr. 88/2007 - Propunere legislativă privind modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34/2006 adoptată prin Legea 
337/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor 
de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii 
termen depunere amendamente: 14-03-2007  termen depunere raport: 27-
03-2007  

3. PL-x nr. 93/2007 - Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.312/2003 privind producerea şi valorificarea legumelor de câmp 
termen depunere amendamente: 13-03-2007  termen depunere raport: 22-
03-2007  

4. Pl-x nr. 95/2007 - Propunere legislativă privind aprobarea unor măsuri 
financiare pentru un operator economic de sub autoritatea Consiliului Local 
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Topliţa termen depunere amendamente: 14-03-2007  termen depunere 
raport: 27-03-2007  

5. Pl-x nr. 96/2007 - Propunere legislativă pentru modificarea anexei 1 la 
Legea 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia 
termen depunere amendamente: 14-03-2007  termen depunere raport: 27-
03-2007  

6. Pl-x nr. 97/2007 - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.49/2006 privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 
nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice termen depunere 
amendamente: 14-03-2007  termen depunere raport: 27-03-2007  

7. Pl-x nr. 98/2007 - Propunere legislativă privind stimularea promovării 
surselor regenerabile de energie termen depunere amendamente: 14-03-
2007  termen depunere raport: 27-03-2007  

8. Pl-x nr. 101/2007 - Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.116/2002 privind prevenirea şi combaterea 
marginalizării sociale termen depunere amendamente: 14-03-2007  termen 
depunere raport: 27-03-2007  

9. PL-x nr. 106/2007 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.106/2006 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.19/2003 privind organizarea şi 
funcţionarea Corpului consilierilor de integrare termen depunere 
amendamente: 14-03-2007  termen depunere raport: 22-03-2007  

10. PL-x nr. 108/2007 - Proiect de Lege privind respingerea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.105/2006 pentru modificarea Legii tinerilor 
nr.350/2006 termen depunere amendamente: 14-03-2007  termen depunere 
raport: 22-03-2007  

11. PL-x nr. 112/2007 - Proiect de Lege privind declararea zonei de amplasare 
a monumentelor istorice din nordul Olteniei ca obiectiv de interes naţional 
termen depunere amendamente: 19-03-2007  termen depunere raport: 29-
03-2007  

12. PL-x nr. 118/2007 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.97/2006 pentru modificarea Ordonanţei 
Guvernului nr.39/2005 privind cinematografia, precum şi pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.328/2006 pentru aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.39/2005 privind cinematografia termen depunere 
amendamente: 19-03-2007  termen depunere raport: 27-03-2007  

13. PL-x nr. 119/2007 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.95/2006 privind aprobarea Actului adiţional la 
Contractul de parteneriat public-privat pentru reconversia funcţională a 
amplasamentului "Centrul Dâmboviţa" şi de finalizare a construcţiilor 
existente şi mandatarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi 
Turismului pentru semnarea acestuia termen depunere amendamente: 19-
03-2007  termen depunere raport: 27-03-2007  
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14. Pl-x nr. 56/2007 - Propunere legislativă "Legea securităţii naţionale a 
României" termen depunere amendamente: 12-03-2007  termen depunere 
raport: 16-03-2007  

SESIZĂRI ÎN FOND 
 

15. Pl-x nr. 83/2007 - Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de 
urgenţă nr.96/2002 privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie 
pentru elevii din clasele I-IV din învăţământul de stat, precum şi pentru 
copiii preşcolari din grădiniţele de stat cu program normal de 4 ore termen 
depunere amendamente: 06-03-2007  termen depunere raport: 20-03-2007  

16. PL-x nr. 72/2007 - Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr.20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului 
seismic al construcţiilor existente termen depunere amendamente: 06-03-
2007  termen depunere raport: 20-03-2007  

17. PL-x nr. 107/2007 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.120/2006 pentru modificarea art.5 alin.(6) din 
Ordonanţa Guvernului nr.70/2002 privind administrarea unităţilor sanitare 
publice de interes judeţean şi local termen depunere amendamente: 14-03-
2007  termen depunere raport: 22-03-2007 (Raport comun cu Comisia 
pentru sănătate şi familie) 

18. Pl-x nr. 54/2007 - Propunere legislativă privind modificarea Art.II din Legea 
nr.249/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr.393/2004 privind 
Statutul aleşilor locali (Raport comun cu Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi) 

19. Pl-x nr. 277/2005 - Propunere legislativă privind obligativitatea înscrierii 
grupei sanguine şi RH-ului în actul de identitate şi permisul de conducere 
auto 

 
 La punctele 1, 6 şi 7 ale ordinii de zi, respectivele propuneri legislative au 
fost avizate negativ cu unanimitate de voturi. 
 La punctele 2, 3, 8, 9, 10, 12 şi 13 ale ordinii de zi, respectivele propuneri 
legislative şi respectivele proiecte de legi au fost avizate favorabil cu 
unanimitate de voturi. 
 La punctul 4 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost 
avizată negativ cu 15 voturi pentru şi 1 vot împotrivă din numărul celor prezenţi 
la vot. 
 La punctul 5 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost 
avizată negativ cu 15 voturi pentru şi 3 voturi împotrivă din numărul celor 
prezenţi la vot. 
 La punctul 11 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat 
negativ cu 26 voturi pentru şi 1 vot împotrivă. 
 La punctul 14 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost 
avizată favorabil cu 25 voturi pentru şi 2 abţineri. 
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 La punctul 15 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost 
respinsă cu unanimitate de voturi. 
 La punctul 16 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost dezbătut 
în prezenţa domnului Ioan Andreica – secretar de stat în Ministerul 
Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului şi votat favorabil cu 25 voturi 
pentru şi 2 abţineri. 
 La punctul 17 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost votat 
favorabil cu unanimitate de voturi. 
 La punctul 18 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost 
amânată pentru săptămâna următoare. 
 La punctul 19 al ordinii de zi, la respectiva propunere legislativă a fost 
votată cu unanimitate de voturi menţinerea raportului de respingere. 
  
 În zilele de 13, 14 şi 15 martie 2007, din numărul total de 29 membri ai 
Comisiei, au fost prezenţi 27 deputaţi după cum urmează: Relu Fenechiu 
(PNL), Mircea Duşa (PSD), Traian Constantin Igaş (PD), Seres Dénes 
(UDMR), Vasile Filip Soporan (PSD), Cristian Mihai Adomniţei (PNL), Antal 
Arpad Andras (UDMR),  Mihai Cristian Apostolache (PSD),  Cornel Ştefan 
Bardan (PD), Bogdan Cantaragiu (PD), Ion Călin (PSD), Anca Constantinescu 
(PD), Marin Diaconescu (PRM), Petru Lificiu  (independent), Dănuţ Liga (PD), 
Costică Macaleţi (PSD), Mihai Dan Marian (PNL), Alexandru Mazăre (PSD), 
Rareş Şerban Mănescu (PNL), Ioan Oltean (PD), Rovana Plumb (PSD), Viorel 
Pupeză  (PSD), Emil Strungă (PNL), Constantin Tudor (PC), Ioan Ţundrea 
(PC), Aurel Vlădoiu (PSD), Valeriu Ştefan Zgonea (PSD), fiind absenţi domnii 
deputaţi  Marian-Jean Marinescu (PD) şi Cristian Stănescu (PRM) – 
europarlamentari. 

 
 
     
         PREŞEDINTE,                       SECRETAR, 
  
                         RELU FENECHIU                                SEREŞ DENEŞ  


