
 
  Parlamentul României    

Camera Deputaţilor 
COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ,         8.12.2005             
AMENAJAREA TERITORIULUI SI ECHILIBRU                  Nr. 26/604 

                        ECOLOGIC 
 
 
 

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
din zilele de 6, 7 şi 8 decembrie 2005 

 
 
  Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 6 decembrie 2005 între 
orele 14.00 – 19.00, în ziua de 7 decembrie între orele 10.00 – 16.30 şi în ziua 
de 8 decembrie 2005 între orele 10.00 – 12.30.  

 Pe ordinea de zi a şedinţei au figurat următoarele probleme: 
 

AVIZE 
1. PL-x 533/2005 - Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice. (termen: 
12.12.2005) 

2. PL-x 536/2005 - Proiect de Lege privind sistemul naţional de asistenţă 
socială.  

 (termen: 13.12.2005) 
3. PL-x 537/2005 - Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil. 
(termen: 13.12.2005) 

4. PL-x 539/2005 - Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.416/2001 privind venitul minim garantat. (termen: 15.12.2005) 

5. PL-x 540/2005 - Proiect de Lege privind unele măsuri prealabile 
lucrărilor de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Aeroportul 
Internaţional Henri Coandă – Bucureşti.  

 (termen: 15.12.2005) 
6. PL-x 547/2005 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 

urgenţã a Guvernului nr. 131/2005 pentru prorogarea termenului prevăzut 
la art.19 alin (1) din Legea nr. 102/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi 
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funcţionarea Autoritaţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor 
cu Caracter Personal. (termen: 12.12.2005) 

7. PL-x 555/2005 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr. 47/2005 privind reglementări de neutralizare a deşeurilor 
de origine animală. (termen: 15.12.2005) 

8. PL-x 557/2005 - Proiect de Lege privind regulile de sănătate publică la 
folosirea ciupercilor comestibile din flora spontană. (termen: 15.12.2005) 

9. Pl-x 558/2005 - Propunere legislativă privind Fondul Special al 
Drumurilor Publice.  

 (termen: 15.12.2005) 
10. Pl-x 560/2005 - Propunere legislativă privind acordarea de ajutoare 

financiare persoanelor ale căror case şi anexe gospodăreşti au fost 
inundate, în urma calamităţilor naturale.  

 (termen: 15.12.2005) 
11. Pl-x 561/2005 - Propunere legislativă pentru alocarea de la bugetul de stat 

a sumei de 200 de milioane de euro anual, pentru reabilitarea şcolilor şi 
construcţiilor şcolare din mediul rural. (termen: 15.12.2005) 

12. Pl-x 562/2005 - Propunere legislativă pentru modernizarea şi reabilitarea 
drumurilor naţionale şi judeţene prin contractarea unor credite externe. 
(termen: 15.12.2005) 

13. Pl-x 563/2005 - Propunere legislativă privind modificarea Legii 
nr.290/2004 privind cazierul judiciar. (termen: 15.12.2005) 

14. Pl-x 566/2005 - Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 
161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în 
exercitarea demnităţii publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, 
prevenirea şi sancţionarea corupţiei. (termen: 15.12.2005) 

15. Pl-x 568/2005 - Propunere legislativă privind eliminarea corupţiei în 
domeniul administraţiei publice. (termen: 15.12.2005) 

16. Pl-x 577/2005 - Propunere legislativă pentru extinderea reţelei pieţelor de 
gros.  
(termen: 15.12.2005) 

17. Pl-x 578/2005 - Propunere legislativă pentru completarea Legii 
nr.289/2002 privind perdelele forestiere de protecţie. (termen: 
15.12.2005) 

18. Pl-x 579/2005 - Propunere legislativă privind reorganizarea activităţii de 
protecţie a plantelor şi carantină fitosanitară. (termen: 15.12.2005) 

19. Pl-x 580/2005 - Propunere legislativă privind completarea Hotărârii 
Guvernului nr.884/2004 privind concesionarea unor spaţii cu destinaţia de 
cabinete medicale. (termen: 15.12.2005) 

20. Pl-x 582/2005 - Propunere legislativă privind protecţia persoanelor 
vârstnice.  
(termen: 15.12.2005) 
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21. Pl-x 583/2005 - Propunere legislativă privind salarizarea personalului din 
domeniul învăţământului, cercetării, sănătăţii şi funcţionarilor publici. 
(termen: 15.12.2005) 

22. Pl-x 588/2005 - Propunere legislativă pentru modificarea art.1 lit.c) din 
Ordonanţa Guvernului nr.105/1999 privind acordarea unor drepturi 
persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu 
începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice. 
(termen: 15.12.2005) 

23. Pl-x 589/2005 - Propunere legislativă privind modificarea Ordonanţei de 
Urgenţă nr.45/2003 privind finanţele publice locale. (termen: 15.12.2005) 

24. Pl-x 591/2005 - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 
Decretului-lege nr.118/1990 - privind acordarea unor drepturi persoanelor 
persecutate din motive politice. (termen: 15.12.2005) 

 
SESIZĂRI ÎN FOND 

25. PL-x 411/2005 - Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.50/1991 
privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii. (termen: 
11.11.2005)  

26. PL-x 534/2005 - Proiect de Lege privind respingerea Ordonanţei 
Guvernului nr. 43/2005 pentru modificarea art.2 lit.a) din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.144/2001 privind îndeplinirea de către cetăţenii 
români, la ieşirea din ţară, a condiţiilor de intrare în statele membre ale 
Uniunii Europene şi în alte state şi a art.12 alin.(1) din Ordonanţa 
Guvernului nr.65/1997 privind regimul paşapoartelor în România. 
(termen: 8.12.2005) 

27. Pl-x 575/2005 - Propunere legislativă pentru completarea art.39 din 
Legea nr.340/2004 privind instituţia prefectului. (termen: 15.12.2005) 

28. Pl-x 576/2005 - Propunere legislativă pentru încetarea finanţării de la 
bugetul statului a reprezentantului special al Guvernului României pe 
probleme de integrare, cooperare şi dezvoltare durabilă. (termen: 
15.12.2005 

 
  La punctul 1 al ordinii de zi respectivul proiect de lege a fost 
dezbătut articol cu articol, împreună cu amendamentele formulate, în prezenţa 
reprezentanţilor Ministerului Culturii şi Cultelor şi avizat favorabil cu 
unanimitate de voturi.  
  La punctul 2 al ordinii de zi respectivul proiect de lege a fost avizat 
favorabil cu 8 voturi pentru şi 7 împotrivă.  
  La punctele 3, 5 şi 8 ale ordinii de zi respectivele proiecte de legi 
au fost dezbătute şi avizate favorabil cu unanimitate de voturi. 
  La punctul 4 al ordinii de zi respectivul proiect de lege a fost avizat 
negativ cu majoritate de voturi. 
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  La punctul 6 al ordinii de zi respectivul proiect de lege a fost avizat 
favorabil cu 14 voturi pentru şi 1 abţinere. 
  La punctul 7 al ordinii de zi respectivul proiect de lege a fost 
amânat din cauza lipsei reprezentanţilor ministerului de resort.  
  La punctul 9 al ordinii de zi respectiva propunere legislativă a fost 
avizată favorabil cu 9 voturi pentru, 6 împotrivă şi 1 abţinere.  
  La punctul 10 al ordinii de zi respectiva propunere legislativă a fost 
avizată negativ cu 14 voturi pentru, 3 împotrivă şi 5 abţineri. 
  La punctul 11 al ordinii de zi respectiva propunere legislativă a fost 
avizată negativ cu 11 voturi pentru, 8 împotrivă şi 2 abţineri.  
  La punctul 12 al ordinii de zi respectiva propunere legislativă a fost 
avizată negativ cu 13 voturi pentru, 5 împotrivă şi 4 abţineri.  
  La punctele 13 şi 19 ale ordinii de zi respectivele propuneri 
legislative au fost avizate negativ cu unanimitate de voturi. 
  La punctul 14 al ordinii de zi respectiva propunere legislativă a fost 
avizată negativ cu 13 voturi pentru, 2 împotrivă şi 3 abţineri. 
  La punctul 15al ordinii de zi respectiva propunere legislativă a fost 
avizată negativ cu 11 voturi pentru, 1 împotrivă şi 6 abţineri. 
  La punctul 16 al ordinii de zi respectiva propunere legislativă a fost 
dezbătută împreună cu amendamentele formulate şi avizată favorabil cu 22 
voturi pentru, 1 vot împotrivă şi 2 abţineri.  
  La punctul 17 al ordinii de zi respectiva propunere legislativă a fost 
avizată favorabil cu 23 voturi pentru şi 2 abţineri.  
  La punctul 18 al ordinii de zi respectiva propunere legislativă a fost 
avizată negativ cu 21 voturi pentru, 2 împotrivă şi 2 abţineri.  
  La punctul 20 al ordinii de zi respectiva propunere legislativă a fost 
avizată negativ cu 11 voturi pentru şi 8 împotrivă.  
  La punctul 21 al ordinii de zi respectiva propunere legislativă a fost 
avizată negativ cu 12 voturi pentru şi 7 împotrivă.  
  La punctul 22 al ordinii de zi respectiva propunere legislativă a fost 
avizată negativ cu 19 voturi pentru şi 6 abţineri.  
  La punctul 23 al ordinii de zi respectiva propunere legislativă a fost 
avizată negativ cu 14 voturi pentru, 1 împotrivă şi 6 abţineri.  
  La punctul 24 al ordinii de zi respectiva propunere legislativă a fost 
avizată favorabil cu 23 voturi pentru şi 2 abţineri.  
  La punctul 25 al ordinii de zi respectivul proiect de lege a fost 
dezbătut articol cu articol, împreună cu amendamentele formulate în prezenţa 
reprezentanţilor Inspectoratului de Stat în Construcţii, urmând a fi întocmit un 
raport favorabil. 
  La punctul 26 al ordinii de zi respectivul proiect de lege a fost 
dezbătut articol cu articol în prezenţa reprezentanţilor Ministerului 
Administraţiei şi Internelor şi votat favorabil cu unanimitate de voturi.  
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  La punctul 27 al ordinii de zi respectiva propunere legislativăa fost 
dezbătută în prezenţa reprezentanţilor Ministerului Administraţiei şi Internelor şi 
respinsă cu 23 voturi pentru şi 2 abţineri. 
  La punctul 28 al ordinii de zi respectiva propunere legislativă a fost 
dezbătută în prezenţa iniţiatorului, iar votul final a fost amânat pentru şedinţa 
următoare. 
  La punctul Diverse al ordinii de zi s-a pus în discuţie şi aprobat 
participarea domnului deputat Mihai Apostolache la „al 6-lea Forum al Oraşelor 
şi Regiunilor din Europa de Sud Est” ce va avea loc la Sinaia, în perioada 8 – 9 
decembrie 2005.  
 
         Din numărul total de 28 membri ai Comisiei, au fost prezenţi 22 
deputaţi după cum urmează: Fenechiu Relu (PNL), Duşa Mircea (PSD), Igaş 
Traian Constantin (PD), Seres Dénes (UDMR), Soporan Vasile Filip (PSD), 
Antal Árpád-András (UDMR), Apostolache Mihai Cristian (PSD), Bardan 
Cornel Ştefan(PD), Buzatu Dan Horaţiu (PNL), Cantaragiu Bogdan 
(independent), Călin Ion (PSD), Constantinescu Anca (PD), Diaconescu Marin 
(PSD), Lificiu Petru (independent), Liga Dănuţ (independent), Macaleţi Costică 
(PSD), Mazăre Alexandru(PSD), Mănescu Rareş Şerban (PNL), Motreanu Dan 
Ştefan (PNL), Popescu Florin Aurelian (PNL), Pupeză Viorel (PSD), Stănescu 
Cristian (PRM), Tudor Constantin (PC), Ţundrea Ioan (PC), Vlădoiu Aurel 
(PSD). 
  Au fost absenţi domnii deputaţi, Marinescu Marian-Jean  (PD) – 
europarlamentar, Zgonea Valeriu Ştefan(PSD) – eurparlamentar şi Oltean Ioan 
(PD).  
 
    

 
             PREŞEDINTE, 

 SECRETAR, 
           RELU FENECHIU 

  SERES DENES 
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