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AMENAJAREA TERITORIULUI SI ECHILIBRU             Nr. 26/933 

                        ECOLOGIC 
   

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
din zilele 26 şi 27 aprilie 2006  

 
  Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 26 aprilie 2006, între orele 
1300 – 1800 şi în ziua de 27 aprilie 2006 între orele 900 – 1300.  

 Pe ordinea de zi a şedinţelor au figurat următoarele probleme: 
 

AVIZE 
 

1. PL. - x 253/2006 - Propunere legislativă privind organizarea şi exercitarea 
profesiei de topograf. ( termen depunere amendamente: 03.05-2006;termen 
depunere raport: 09.05.2006).  

2. Pl-x nr. 262/2006 - Propunere legislativă pentru construirea de locuinţe 
pentru sinistraţi (termen depunere amendamente: 05-05-2006; termen 
depunere raport: 18-05-2006)  

3. Pl-x nr. 263/2006 - Propunere legislativă privind înfiinţarea fondului 
naţional de întrajutorare rurală în caz de calamităţi naturale (termen 
depunere amendamente: 05-05-2006 ;termen depunere raport: 18-05-2006)  

4. Pl-x nr. 267/2006 - Propunere legislativă privind controlul medical general 
asupra stării de sănătate a persoanelor care ocupă funcţii publice (termen 
depunere amendamente: 05-05-2006; termen depunere raport: 18-05-2006)  

5. Pl-x nr. 276/2006 - Propunere legislativă pentru modificarea Legii 
nr.44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale 
invalizilor şi văduvelor de război (termen depunere amendamente: 05-05-
2006 ; termen depunere raport: 18-05-2006 ) 

6. Pl-x nr. 277/2006 - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale 
invalizilor şi văduvelor de război (termen depunere amendamente: 05-05-
2006;termen depunere raport: 18-05-2006 )  
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7. Pl-x nr. 278/2006 - Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de 
urgenţă nr.105/2003 privind alocaţia familială complementară şi alocaţia de 
susţinere pentru familia monoparentală (termen depunere amendamente: 05-
05-2006 ; termen depunere raport: 18-05-2006 ) 

 
SESIZĂRI ÎN FOND 

 
8. PL-x nr. 192/2006 - Proiect de Lege privind sprijinul acordat investitorilor 

pentru construirea căminelor studenţeşti private (Biroul permanent a 
aprobat prelungirea termenului de depunere a raportulu i-  termen: 28-04-
2006)  

9. Pl-x nr. 215/2006 - Propunere legislativă pentru declararea comunei Stoina 
oraş (termen depunere amendamente: 27-04-2006 termen depunere raport: 
02-05-2006) 

10.  Pl-x nr. 216/2006 - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 
unor prevederi privind funcţia publică (termen depunere amendamente: 21-
04-2006 termen depunere raport: 04-05-2006 ) 

11.  PL-x nr. 217/2006- Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului. (Biroul 
permanent a aprobat solicitarea Comisiei pentru agricultură de a fi sesizată 
în fond împreună cu Comisia pt. Administraţie - termen depunere raport: 
27-04-2006)  

12.  PL. - x 223/2006 - Proiect de Lege pentru modificarea alin.(1) al art.2 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.48/2004 pentru adoptarea unor 
măsuri privind furnizarea energiei termice populaţiei, pentru încălzirea 
locuinţei şi prepararea apei calde de consum, prin sisteme publice 
centralizate de alimentare cu energie termică. (termen depunere 
amendamente: 21.04; termen depunere raport: 04.05.2006)  
 

 La punctele 1, 3, 4, 5, 6 şi 7 ale ordinii de zi, respectivele propuneri 
legislative au fost avizate negativ cu unanimitate de voturi. 
 La punctul 2 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost 
avizată negativ cu 25 voturi pentru şi 3 voturi împotrivă. 
 La punctele 8, 11 şi 12 ale ordinii de zi, respectivele proiecte de legi, au 
fost dezbătute pe articole în prezenţa reprezentanţilor ministerelor aferente şi 
votate favorabil cu unanimitate de voturi.  
 La punctele 9 şi 10 ale ordinii de zi, respectivele propuneri legislative, 
au fost dezbătute şi votate negativ cu unanimitate de voturi. 
   
 În zilele de 26 şi 27 aprilie 2006, din numărul total de 28 membri ai 
Comisiei, au fost prezenţi 28 deputaţi după cum urmează:  Fenechiu Relu (PNL), 
Duşa Mircea (PSD), Igaş Traian Constantin (PD), Soporan Vasile Filip (PSD), 

http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=171&cam=2&leg=2004
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=209&cam=2&leg=2004
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=61&cam=2&leg=2004
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=115&cam=2&leg=2004


 3 
 

Seres Dénes (UDMR), Antal Árpád-András (UDMR), Apostolache Mihai Cristian 
(PSD), Bardan Cornel Ştefan(PD), Buzatu Dan Horaţiu (PNL), Cantaragiu Bogdan 
(PD), Călin Ion (PSD), Constantinescu Anca (PD), Oltean Ioan (PD), Diaconescu 
Marin (independent), Lificiu Petru (independent), Liga Dănuţ (PD), Macaleţi 
Costică (PSD), Marinescu Marian-Jean  (PD), 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), Zgonea Valeriu Ştefan (PSD). 
 
 

 
 

 
    PREŞEDINTE,                       SECRETAR, 
  
                   RELU FENECHIU                            SERES DENES   

http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=288&cam=2&leg=2004
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=53&cam=2&leg=2004
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=272&cam=2&leg=2004
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=56&cam=2&leg=2004
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=144&cam=2&leg=2004
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=324&cam=2&leg=2004
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=139&cam=2&leg=2004
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=247&cam=2&leg=2004
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=84&cam=2&leg=2004
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=196&cam=2&leg=2004
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=196&cam=2&leg=2004
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=41&cam=2&leg=2004
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=153&cam=2&leg=2004
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=86&cam=2&leg=2004
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=86&cam=2&leg=2004
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=143&cam=2&leg=2004
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=122&cam=2&leg=2004
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=249&cam=2&leg=2004
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=249&cam=2&leg=2004
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=37&cam=2&leg=2004
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=136&cam=2&leg=2004
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=83&cam=2&leg=2004
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=96&cam=2&leg=2004
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=111&cam=2&leg=2004
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=107&cam=2&leg=2004
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=107&cam=2&leg=2004
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=43&cam=2&leg=2004
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=141&cam=2&leg=2004

