
 
COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ,         29.11.2007         
AMENAJAREA TERITORIULUI SI ECHILIBRU         
                             ECOLOGIC                                             
 
 
 

PROCES VERBAL 
din zilele de 27, 28 şi 29 noiembrie 2007 

  
 
  La lucrările şedinţelor Comisiei din ziua de 27 noiembrie 2007, din 
numărul total de 29 deputaţi membri ai Comisiei, au fost prezenţi 22 deputaţi, fiind 
absenţi domnii deputaţi Marian-Jean Marinescu (PD), Rovana Plumb (PSD) – 
europarlamentari, Cristian Stănescu (PRM), Anca Constantinescu (PD), Cristian 
Adomniţei (PNL) – ministru, Ioan Oltean (PD) şi Valeriu Ştefan Zgonea (PSD), iar 
în zilele de 28 şi 29 noiembrie 2007, au fost prezenţi 21 de deputaţi, fiind absenţi 
domnii deputaţi Marian-Jean Marinescu (PD), Rovana Plumb (PSD) – 
europarlamentari, Traian Constantin Igaş (PD), Anca Constantinescu (PD), 
Cristian Stănescu (PRM), Cristian Adomniţei (PNL) – ministru, Ioan Oltean (PD) 
şi Valeriu Ştefan Zgonea (PSD). 
 
  Lucrările şedinţelor din zilele de 27, 28 şi 29 noiembrie 2007, au fost 
conduse de domnul deputat Relu Fenechiu, preşedintele Comisiei pentru 
administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic. 
 

 Pe ordinea de zi a şedinţelor au figurat următoarele probleme: 
 

AVIZE 
 

1. PL-x nr. 765/2007 - Proiect de Lege privind asigurarea obligatorie a 
locuinţelor termen depunere amendamente: 16-11-2007  termen depunere 
raport: 21-11-2007  

2. Pl-x nr. 681/2007 - Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 13 din 
09/01/2007, Legea energiei electrice termen depunere amendamente: 20-11-
2007  termen depunere raport: 27-11-2007  

3. PL-x nr. 692/2007 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr. 42/2007 pentru modificarea art.1 alin.(1) din Ordonanţa 
Guvernului nr.1/2007 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale 
unităţilor din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, 
celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale precum şi 
a autorităţilor publice centrale termen depunere amendamente: 20-11-2007  
termen depunere raport: 27-11-2007  

4. PL-x nr. 693/2007 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr. 46/2007 privind modul de alocare a fondurilor externe 
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nerambursabile şi a contribuţiei naţionale în bugetul instituţiilor implicate în 
gestionarea şi utilizarea acestora, pentru Obiectivul "Cooperare teritorială 
europeană" termen depunere amendamente: 20-11-2007  termen depunere 
raport: 27-11-2007  

5. PL-x nr. 718/2007 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.69/2007 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe 
drumurile publice termen depunere amendamente: 20-11-2007  termen 
depunere raport: 27-11-2007  

6. PL-x nr. 737/2007 - Proiect de Lege pentru completarea art.26 din 
Ordonanţa Guvernului nr.42/2004 privind organizarea activităţii sanitar - 
veterinare şi pentru siguranţa alimentelor termen depunere amendamente: 27-
11-2007  termen depunere raport: 04-12-2007  

 
FOND 

 
7. Pl-x nr. 672/2007 - Propunere legislativă privind înfiinţarea comunei Otelec, 

prin reorganizarea comunei Uivar, judeţul Timiş termen depunere 
amendamente: 06-11-2007  termen depunere raport: 12-11-2007 termen 
constituţional: 23-11-2007 

8. PL-x nr. 699/2007 - Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.51/2007 privind darea unei părţi dintr-un imobil în 
folosinţa gratuită a Ambasadei Franţei la Bucureşti termen depunere 
amendamente: 08-11-2007  termen depunere raport: 15-11-2007  (Raport 
comun cu Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională) 

9. Pl-x nr. 567/2007 - Propunere legislativă pentru modificarea alin.(3) al art.52 
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind protecţia 
mediului 

10. PL-x nr. 719/2007 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.43/2007 privind introducerea deliberată în mediu şi 
introducerea pe piaţă a organismelor modificate genetic termen depunere 
amendamente: 13-11-2007  termen depunere raport: 20-11-2007 (Raport 
comun cu Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice) 

11. PL-x nr. 708/2007 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.74/2007 privind asigurarea fondului de locuinţe sociale 
destinate chiriaşilor evacuaţi sau care urmează a fi evacuaţi sau care urmează 
a fi evacuaţi din locuinţele retrocedate foştilor proprietari termen depunere 
amendamente: 15-11-2007  termen depunere raport: 22-11-2007 

12. PL-x nr. 694/2007 - Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu termen 
depunere amendamente: 20-11-2007  termen depunere raport: 27-11-2007  

13. PL-x nr. 716/2007 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, 
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conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice termen depunere 
amendamente: 20-11-2007  termen depunere raport: 27-11-2007  

14. PL-x nr. 717/2007 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la 
prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului termen depunere 
amendamente: 20-11-2007  termen depunere raport: 27-11-2007  

15. PL-x nr. 736/2007 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.92/2007 pentru modificarea şi completarea Legii 
serviciului de salubrizare a localităţilor nr.101/2006 termen depunere 
amendamente: 21-11-2007  termen depunere raport: 28-11-2007 (Raport 
comun cu Comisia pentru industrii şi servicii) 

16. Pl-x nr. 612/2007 - Propunere legislativă pentru modificarea Legii 
nr.184/2001 privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect termen 
depunere raport suplimentar: 27-11-2007  

 
La punctele 1, 3, 4, 5 şi 6 ale ordinii de zi, respectivele proiecte de lege au 

fost avizate favorabil cu majoritate de voturi.   
 La punctul 2 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost avizată 
negativ cu  majoritate de voturi.   
 La punctul 7 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă nu s-a mai 
discutat deoarece termenul constituţional a fost depăşit. 
 La punctul 8 al ordinii de zi,  respectivul proiect de lege a fost adoptat de 
către membrii Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic şi de cei ai Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă 
naţională, cu majoritate de voturi (38 pentru şi 1 împotrivă), fiind întocmit raport 
comun cu amendamente.  

La punctele 9, 10, 15 şi 16 ale ordinii de zi, respectivele propuneri 
legislative şi proiecte de lege au fost amânate cu unanimitate de voturi.  

La punctul 11 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost adoptat cu 
majoritate de voturi, iar raportul preliminar cu amendamente a fost înaintat 
Comisiei juridice de disciplină şi imunităţi, în vederea întocmirii raportului comun.   
 La punctele 12, 13 şi 14 ale ordinii de zi, respectivele proiecte de lege au 
fost adoptate cu majoritatea voturilor celor prezenţi. 
 

Şedinţa Comisiei a continuat în ziua de 29 noiembrie 2007, cu studiul 
Propunerii legislative pentru modificarea alin.(3) al art.52 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind protecţia mediului; a Proiectului de 
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.43/2007 privind 
introducerea deliberată în mediu şi introducerea pe piaţă a organismelor 
modificate genetic; a Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.92/2007 pentru modificarea şi completarea Legii 
serviciului de salubrizare a localităţilor nr.101/2006 şi a Propunerii legislative 
pentru modificarea Legii nr.184/2001 privind organizarea şi exercitarea profesiei 
de arhitect. 
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           PREŞEDINTE,                     SECRETAR, 
 
                          RELU FENECHIU                              SEREŞ DENEŞ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Consilier parlamentar 
 Baban Mona Georgeta 


