
 
  Parlamentul României    

Camera Deputaţilor 
COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ,         8.02.2006             
AMENAJAREA TERITORIULUI SI ECHILIBRU                  Nr. 26/683 

                        ECOLOGIC 
 

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
din zilele de 7 şi 8 februarie 2006 

 
  Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 7 februarie  2006 între 
orele 14.00 – 19.00 şi în ziua de 8 februarie 2005 între orele 8.30 – 16.30.  

 Pe ordinea de zi a şedinţei au figurat următoarele probleme: 
 

AVIZE 
1. Pl-x 642/2005 - Propunere legislativă privind pregătirea populaţiei pentru 

apărare. (termen de depunere a amendamentelor: 9.02; termen de 
depunere a raportului 15.02)  

2. PL-x 5/2006 - Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.481/2004 prvind protecţia civilă. (termen de depunere a 
amendamentelor: 8.02; termen de depunere a raportului 14.02)  

3. PL-x 20/2006 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 168/2005 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, 
sub formă de împrumut, a unor cantităţi de combustibil pentru Societatea 
Comercială de Producere a Energiei Electrice şi Termice 
"Termoelectrica" - S.A., filialele sale, Complexurile energetice Craiova, 
Rovinari şi Turceni, Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare - 
Sucursala "ROMAG - TERMO" şi centralele termice şi electrice de 
termoficare aflate în administrarea consiliilor judeţene şi locale. (termen 
de depunere a amendamentelor: 10.02; termen de depunere a raportului 
16.02)  

4. PL-x 21/2006 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr. 169/2005 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.33/2004 privind aprobarea Programului de dezvoltare a 
Sistemului naţional de transport al gazelor naturale pentru alimentarea cu 
gaze naturale a unor localităţi în perioada mai 2004 - noiembrie 2005. 
(termen de depunere a amendamentelor: 10.02; termen de depunere a 
raportului 16.02)  
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5. PL-x 26/2006 - Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
fondului cinegetic şi a protecţiei vânatului nr.103/1996. (termen de 
depunere a amendamentelor: 14.02; termen de depunere a raportului 
21.02)  

6. PL-x 27/2006 - Proiect de Lege privind protecţia fondului cinegetic şi a 
vânătorii. (termen de depunere a amendamentelor: 16.02; termen de 
depunere a raportului 23.02)  

7. PL-x 30/2006 - Proiect de Lege privind recunoaşterea Institutului de 
Ştiinţe Administrative Paul Negulescu a calităţii de instituţie care asigură 
perfecţionarea pregătirii profesionale pentru administraţia publică. 
(termen de depunere a amendamentelor: 16.02; termen de depunere a 
raportului 23.02)  

8. Pl-x 37/2006 - Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.44/1994, 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.254 din 16 aprilie 
2002 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor 
şi văduvelor de război. (termen de depunere a amendamentelor: 24.02; 
termen de depunere a raportului 2.03)  

 
SESIZĂRI ÎN FOND 

9. PL-x 8/2006 - Proiect de Lege pentru acceptarea amendamentelor la 
art.25 şi 26 din Convenţia privind protecţia şi utilizararea cursurilor de 
apă transfrontiere şi a lacurilor internaţionale, încheiată la Helsinki la 17 
martie 1992, care au fost adoptate la Madrid la 28 noiembrie 2003, prin 
Decizia III/1 la cea de a 3-a Reuniune a părţilor la Convenţie. (termen de 
depunere a amendamentelor: 8.02; termen de depunere a raportului 14.02)  

10. Pl-x 630/2005 - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 
Anexei 2, cap.A, pct.8 şi 9 a Legii nr.107/1996 şi a Ordonanţei de urgenţă 
nr.107/2002. (termen de depunere a amendamentelor: 8.02; termen de 
depunere a raportului 14.02)  

11. Pl-x 631/2005 - Propunere legislativă privind unele măsuri pentru 
eficientizarea activităţii serviciilor deconcentrate ale ministerelor şi ale 
altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale. (termen de 
depunere a amendamentelor: 8.02; termen de depunere a raportului 14.02)  

12. Pl-x 636/2005 - Propunere legislativă privind realizarea şi modernizarea 
trotuarelor în mediul rural. (termen de depunere a amendamentelor: 8.02; 
termen de depunere a raportului 14.02)  

13. Pl-x 650/2005 - Propunere legislativă privind modificarea O.G. 80/2001. 
(termen de depunere a amendamentelor: 8.02; termen de depunere a 
raportului 16.02)  

14. Pl-x 651/2005 - Propunere legislativă privind plantarea de pomi fructiferi 
pe marginea drumurilor naţionale, judeţene şi comunale. (termen de 
depunere a amendamentelor: 8.02; termen de depunere a raportului 16.02 
– Raport comun cu Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie 
alimentară şi servicii specifice) 
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15. PL-x 490/2005 – Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.28/2005 pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative. (retrimis la Comisie) 

16. PL-x 534/2005 – Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanţei 
Guvernului nr.43/2005 pentru modificarea art.22 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 member al 
Uniunii Europene şi în alte state şi a art.12 alin.(1) din ordonanţa 
Guvernului nr.65/1997 privind regimul paşapoartelor în România. 
(retrimis la Comisie)   

 
DIVERSE 
- Propuneri asupra proiectului Legii Zonelor Metropolitane 
- Invitaţie la Conferinţa pentru discutarea directivei INSPIRE a UE, 2 - 4 

aprilie 2006, Glove, Suedia. 
 
  La punctul 1 al ordinii de zi respectiva propunere legislativă a fost 
respinsă cu unanimitate de voturi.  
  La punctele 2, 3, 4, 5 şi 6 ale ordinii de zi respectivele proiecte de 
legi au fost dezbătute şi avizate favorabil cu unanimitate de voturi.  
  La punctul 7 al ordinii de zi respectivul proiect de lege a fost avizat 
negativ cu 10 voturi pentru, 4 împotrivă şi 4 abţineri. 
  La punctul 8 al ordinii de zi respectiva propunere legislativă a fost 
avizată favorabil cu 9 voturi pentru, 6 împotrivă şi 1 abţinere.  
  La punctul 9 al ordinii de zi respectivul proiect de lege a fost 
dezbătut în prezenţa reprezentantului Ministerului Mediului şi Gospodăririi 
Apelor şi votat favorabil cu unanimitate de voturi.  
  La punctul 10 al ordinii de zi respectiva propunere legislativă a fost 
dezbătută în prezenţa reprezentantului Administraţiei Naţionale Apele Române 
şi respinsă cu 24 voturi pentru, 1 împotrivă şi 2 abţineri. 
  La punctul 11 al ordinii de zi respectiva propunere legislativă a fost 
dezbătută în prezenţa iniţiatorilor şi respinsă cu 9 voturi pentru şi 8 abţineri.  
  La punctul 12 al ordinii de zi respectiva propunere legislativă a fost 
respinsă cu 8 voturi pentru, 1 împotrivă şi 6 abţineri. 
  La punctul 13 al ordinii de zi respectiva propunere legislativă a fost 
respinsă cu unanimitate de voturi. 
  La punctul 14 al ordinii de zi respectiva propunere legislativă a fost 
dezbătută în prezenţa doamnei senator VerginiaVerdinaş şi respinsă cu 26 voturi 
pentru şi 1 abţinere. 
  La punctul 15 al ordinii de zi respectivul proiect de lege care a fost 
retrimis la Comisie prin hotărârea Camerei Deputaţilor din 6 februarie 2006, în 
vederea reexaminării, a fost rediscutat şi s-a întocmit un raport înlocuitor.  
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  La punctul 16 al ordinii de zi respectivul proiect de lege care a fost 
retrimis la Comisie prin hotărârea Camerei Deputaţilor din 6 februarie 2006, în 
vederea reexaminării, a fost rediscutat şi s-a întocmit un raport suplimentar. 
  La punctul „Diverse” al ordinii de zi, Comisia  a întocmit o 
propunere legislativă privind Zonele Metropolitane, ce urmează a fi înaintată 
Biroului Permanent.  
  La punctul „Diverse” al ordinii de zi s-a luat în discuţie invitaţia 
din partea Comisiei pentru locuinţe din Parlamentul Suedez, pentru participarea 
la Conferinţa în vederea discutării directivei INSPIRE a U.E., în perioada 2 – 4 
aprilie 2006, la Glave, Suedia. 
 
         Din numărul total de 28 membri ai Comisiei, au fost prezenţi în ziua 
de 7 februarie 2006, 27 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), Oltean Ioan (PD), Popescu Florin Aurelian (PNL), 
Pupeză Viorel (PSD), Stănescu Cristian (PRM), Tudor Constantin (PC), Ţundrea 
Ioan (PC), Vlădoiu Aurel (PSD), Zgonea Valeriu Ştefan(PSD) fiind absent 
Marinescu Marian-Jean  (PD) – europarlamentar. 
         Din numărul total de 28 membri ai Comisiei, au fost prezenţi în ziua 
de 8 februarie 2006, 27 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), Marinescu Marian-Jean  (PD), Mazăre Alexandru(PSD), 
Mănescu Rareş Şerban (PNL), Motreanu Dan Ştefan (PNL), Oltean Ioan (PD), 
Popescu Florin Aurelian (PNL), Pupeză Viorel (PSD), Stănescu Cristian (PRM), 
Tudor Constantin (PC), Ţundrea Ioan (PC), Vlădoiu Aurel (PSD) fiind absent 
Zgonea Valeriu Ştefan(PSD)– europarlamentar. 
 
    

             PREŞEDINTE, 
 SECRETAR, 

           RELU FENECHIU 
  SERES DENES 
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