
 
COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ,         26.09.2007         
AMENAJAREA TERITORIULUI SI ECHILIBRU         
                             ECOLOGIC                                             
 
 

PROCES VERBAL 
din zilele de 25 şi 26 septembrie 2007 

  
 
  La lucrările şedinţelor Comisiei din ziua de 25 septembrie 2007, din 
numărul total de 29 deputaţi membri ai Comisiei, au fost prezenţi 26 deputaţi, fiind 
absenţi domnii deputaţi Marian-Jean Marinescu (PD) şi Cristian Stănescu (PRM) – 
europarlamentari şi Ioan Oltean (PD), iar Cristian Adomniţei (PNL) a fost înlocuit 
de Ioan Ghişe (PNL), Rovana Plumb (PSD) a fost înlocuită de Corneliu Dida 
(PSD) şi Valeriu Zgonea (PSD) a fost înlocuit de Martin Eduard (PSD), iar în ziua 
de 26 septembrie 2007 au fost prezenţi 25 deputaţi, fiind absenţi domnii deputaţi 
Marian-Jean Marinescu (PD), Cristian Stănescu (PRM) – europarlamentari, 
Cristian Mihai Adomniţei (PNL) – ministru şi Ioan Oltean (PD). 
  La lucrările şedinţei din 25 septembrie 2007 au participat ca invitaţi 
domnul Mircea Alexandru - secretar general adjunct în cadrul Ministerului 
Internelor şi Reformei Administrative, Marin Cotescu – director general adjunct şi 
Marius Vasiliu – consilier, Direcţia pentru Relaţia cu Parlamentul şi Dialog Social 
în cadrul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, Nicolae 
Wemirschi – viceprimar Municipiul Constanţa, Merlă Awi – director executiv, 
Direcţia Mediu în cadrul Primăriei Constanţa, Nicolae Munteanu – preşedinte şi 
Cosmin Barzan – coordonator programe în cadrul ONG Mare Nostrum, Constanţa, 
Mihai Ţâbuleac – senator şi Valeriu Tabără şi Mircea Man – deputaţi. 
  Lucrările şedinţelor din zilele de 25 şi 26 septembrie 2007 au fost 
conduse de domnul deputat Mircea Duşa, vicepreşedintele Comisiei pentru 
administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic. 

 Pe ordinea de zi a şedinţelor au figurat următoarele probleme: 
 

AVIZE 
 
1. PL-x nr. 578/2007 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.35/2007 privind modificarea Legii nr.373/2004 
pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului termen depunere 
amendamente: 19-09-2007  termen depunere raport: 26-09-2007  

2. Pl-x nr. 490/2007 - Propunere legislativă pentru modificarea Legii 
nr.18/1991 privind fondul funciar termen depunere amendamente: 25-09-
2007  termen depunere raport: 02-10-2007  

3. Pl-x nr. 496/2007 - Propunere legislativă pentru modificarea O.G. 19/2002 
privind unele măsuri pentru constituirea şi utilizarea fondului locativ de 
protocol, proprietate publică a statului, şi pentru vânzarea unor imobile, 
proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome - 
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"Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" termen depunere 
amendamente: 25-09-2007  termen depunere raport: 02-10-2007  

4. PL-x nr. 577/2007 - Proiect de Lege pentru modificarea art. 2 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.120/2005 privind operaţionalizarea 
Direcţiei generale anticorupţie din cadrul Ministerului Internelor şi 
Reformei Administrative termen depunere amendamente: 25-09-2007   
termen depunere raport: 02-10-2007  

 
FOND 

 
5. Pl-x nr. 532/2007 - Propunere legislativă privind înfiinţarea comunei 

Lompirt, prin reorganizarea comunei Şărmăşag, judeţul Sălaj termen 
depunere amendamente: 25-09-2007  termen depunere raport: 02-10-2007  

6. PL-x nr. 462/2007 - Proiect de Lege privind promovarea aplicării 
strategiilor de management de proiect la nivelul unităţilor administrativ-
teritoriale judeţene şi locale termen depunere amendamente: 13-09-2007  
termen depunere raport: 20-09-2007  

7. Pl-x nr. 466/2007 - Propunere legislativă privind maximizarea ratei de 
absorbţie a Fondurilor Externe destinate României termen depunere 
amendamente: 14-09-2007  termen depunere raport: 21-09-2007  

8. Pl-x nr. 487/2007 - Propunere legislativă pentru modificarea legii nr.15 din 
2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe 
proprietate personală termen depunere amendamente: 25-09-2007  termen 
depunere raport: 02-10-2007  

9. PL-x nr. 596/2007 - Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 48/2007 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea 
activităţii în administraţia publică centrală termen depunere amendamente: 
25-09-2007  termen depunere raport: 02-10-2007  

10. Pl-x nr. 538/2007 - Propunere legislativă privind reorganizarea şi 
funcţionarea Gărzii Naţionale de Mediu termen depunere amendamente: 25-
09-2007  termen depunere raport: 02-10-2007  

11. Pl-x nr. 483/2007 - Propunere legislativă privind transformarea cazărmilor 
dezafectate ale Ministerului Apărării Naţionale în locuinţe sociale termen 
depunere amendamente: 25-09-2007  termen depunere raport: 02-10-2007 
(Raport comun cu Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă 
naţională) 

12. PL-x nr. 480/2007 - Proiect de Lege privind transformarea cazărmilor 
dezafectate ale Ministerului Apărării în cămine studenţeşti termen: 13-10-
2007  (Raport comun cu Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă 
naţională) 

13. Pl-x nr. 481/2007 - Propunere legislativă privind modificarea anexei la 
Ordonanţa de urgenţă a Guvenului nr.51/2006 pentru aprobarea 
Programului naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate 
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personală termen depunere amendamente: 25-09-2007  termen depunere 
raport: 02-10-2007 (Raport comun cu Comisia pentru industrii şi servicii) 

14. PL-x nr. 214/2007 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.7/2007 pentru modificarea Programului naţional 
privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală, aprobat prin 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.51/2006 

15. PL-x nr. 478/2007 - Proiectul de Lege pentru modificarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu termen: 13-
10-2007 (Raport comun cu Comisia pentru industrii şi servicii) 

16. Pl-x nr. 418/2007 - Propunere legislativă pentru completarea Legii 
nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică termen:  
13-10-2007  (Raport comun cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi)   

17. PL-x nr. 222/2007 - Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.202/2002 privind gospodărirea 
integrată a zonei costiere 

18. Pl-x nr. 281/2007 - Propunere legislativă de modificare şi completare a 
Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale termen depunere raport 
suplimentar: septembrie 2007 (Raport comun cu Comisia pentru buget, 
finanţe şi bănci) 

19. PL-x nr. 323/2007 - Proiect de Lege pentru reglementarea sprijinului 
financiar acordat tinerilor şi familiilor de tineri la închirierea locuinţei 
(Raport comun cu Comisia pentru buget, finanţe şi bănci) 

 
 La punctele 1 şi 4 ale ordinii de zi, respectivele proiecte de legi au fost 
avizate favorabil cu unanimitate de voturi. 
 La punctele 2 şi 3 ale ordinii de zi, respectivele propuneri legislative au fost 
avizate negativ cu unanimitate de voturi. 
 La punctele 5, 8, 15 şi 16 ale ordinii de zi, respectivele propuneri legislative 
şi respectivul proiect de lege au fost votate favorabil cu unanimitate de voturi. 
 La punctele 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 18 şi 19 ale ordinii de zi, respectivele 
proiecte de legi şi respectivele propuneri legislative au fost amânate. 
 La punctul 9 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost votat favorabil 
cu 25 voturi pentru şi 1 abţinere. 
 La punctul 17 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost votat 
favorabil cu 24 voturi pentru şi 2 abţineri. 
 
 
 

 
    VICEPREŞEDINTE,                 SECRETAR, 
 
                          MIRCEA DUŞA                              SEREŞ DENEŞ 


