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COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ,                 12.04.2007        
AMENAJAREA TERITORIULUI SI ECHILIBRU                     Nr.26/1565     

                        ECOLOGIC   
  

                                                                                 
SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 

din zilele 11 şi 12 aprilie 2007  
 
  Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 11 aprilie 2007 între orele 
1400 – 1900 şi în ziua de 12 aprilie 2007 între orele 830 – 1230. 

 Pe ordinea de zi a şedinţelor au figurat următoarele probleme:  
   

AVIZE 
 

1. PL-x nr. 191/2007 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.108/2006 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.105/2001 privind frontiera de stat a 
României termen depunere amendamente: 13-04-2007  termen depunere 
raport: 24-04-2007  

2. PL-x nr. 193/2007 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.121/2006 privind regimul juridic al precursorilor de droguri 
termen depunere amendamente: 13-04-2007  termen depunere raport: 24-
04-2007  

3. PL-x nr. 195/2007 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.136/2006 pentru completarea Legii nr.263/2006 privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.209/2005 pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul proprietăţii 
termen depunere amendamente: 13-04-2007  termen depunere raport: 24-
04-2007  

4. PL-x nr. 198/2007 - Proiect de Lege pentru stabilirea criteriilor de bază a 
taxelor şi tarifelor aferente elaborării, analizei şi verificării documentaţiilor 
cadastrale pentru înscrierea în cartea funciară a terenurilor agricole deţinute 
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în baza titlurilor de proprietate sau a oricăror alte titluri valabile încheiate în 
formă autentică şi pentru scoaterea terenurilor extravilane din circuitul 
agricol termen depunere amendamente: 16-04-2007  termen depunere 
raport: 30-04-2007  

5. Pl-x nr. 200/2007 - Propunere legislativă pentru modificarea Legii 
nr.192/2001 privind resursele acvatice vii, pescuitul şi acvacultura termen 
depunere amendamente: 16-04-2007  termen depunere raport: 30-04-2007  

6. Pl-x nr. 201/2007 - Propunere legislativă privind completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.209/2005 pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative din domeniul proprietăţii termen depunere amendamente: 16-
04-2007  termen depunere raport: 30-04-2007  

7. PL-x nr. 203/2007 - Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.359/2004 
privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a 
persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea 
fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice 
termen depunere amendamente: 16-04-2007  termen depunere raport: 30-
04-2007  

 
SESIZĂRI ÎN FOND 

 
8. Pl-x nr. 115/2007 - Propunere legislativă privind înfiinţarea Institutului de 

Drept Public şi Ştiinţe Administrative al României termen depunere 
amendamente: 03-04-2007  termen depunere raport: 11-04-2007 termen 
constituţional: 20-04-2007 

9. PL-x nr. 72/2007 - Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr.20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului 
seismic al construcţiilor existente termen depunere raport: 16-04-2007  

10. PL-x nr. 128/2007 - Proiectul Legii serviciului de administrare a domeniului 
public şi privat al unităţilor administrativ-teritoriale termen depunere raport: 
12-04-2007 termen constituţional: 02-05-2007 

 
 La punctele 1, 2 şi 3 ale ordinii de zi, respectivele proiecte de legi au fost  
avizate favorabil cu unanimitate de voturi. 
 La punctele 4, 5, 6, 7 şi 8 ale ordinii de zi, respectivele proiecte de legi şi 
respectivele propuneri legislative au fost amânate. 
 La punctele 9 şi 10 ale ordinii de zi, respectivele proiecte de legi au fost 
votate favorabil cu unanimitate de voturi. 

 
 În ziua de 11 aprilie 2007, din numărul total de 29 membri ai 
Comisiei, au fost prezenţi 27 deputaţi după cum urmează: Relu Fenechiu (PNL), 
Mircea Duşa (PSD), Traian Constantin Igaş (PD), Seres Dénes (UDMR), Vasile 
Filip Soporan (PSD), Antal Arpad Andras (UDMR),  Mihai Cristian 
Apostolache (PSD),  Cornel Ştefan Bardan (PD), Bogdan Cantaragiu (PD), Ion 
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Călin (PSD), Anca Constantinescu (PD), Marin Diaconescu (PRM), Petru 
Lificiu  (independent), Dănuţ Liga (PD), Costică Macaleţi (PSD), Mihai Dan 
Marian (PNL), Alexandru Mazăre (PSD), Rareş Şerban Mănescu (PNL), Ioan 
Oltean (PD), Rovana Plumb (PSD), Viorel Pupeză  (PSD), Cristian Stănescu 
(PRM), Emil Strungă (PNL), Constantin Tudor (PC), Ioan Ţundrea (PC), Aurel 
Vlădoiu (PSD), Valeriu Ştefan Zgonea (PSD), fiind absenţi domnii deputaţi 
Cristian Mihai Adomniţei (PNL) – ministru şi  Marian-Jean Marinescu (PD) – 
europarlamentar. 
 
 În ziua de 12 aprilie 2007, din numărul total de 29 membri ai 
Comisiei, au fost prezenţi 28 deputaţi după cum urmează: Relu Fenechiu (PNL), 
Mircea Duşa (PSD), Traian Constantin Igaş (PD), Seres Dénes (UDMR), Vasile 
Filip Soporan (PSD), Antal Arpad Andras (UDMR),  Mihai Cristian 
Apostolache (PSD),  Cornel Ştefan Bardan (PD), Bogdan Cantaragiu (PD), Ion 
Călin (PSD), Anca Constantinescu (PD), Marin Diaconescu (PRM), Petru 
Lificiu  (independent), Dănuţ Liga (PD), Costică Macaleţi (PSD), Mihai Dan 
Marian (PNL),  Marian-Jean Marinescu (PD), Alexandru Mazăre (PSD), Rareş 
Şerban Mănescu (PNL), Ioan Oltean (PD), Rovana Plumb (PSD), Viorel Pupeză  
(PSD), Cristian Stănescu (PRM), Emil Strungă (PNL), Constantin Tudor (PC), 
Ioan Ţundrea (PC), Aurel Vlădoiu (PSD), Valeriu Ştefan Zgonea (PSD), fiind 
absent domnul deputat Cristian Mihai Adomniţei (PNL) – ministru. 
 
  

 
 
     
         PREŞEDINTE,                       SECRETAR, 
  
                         RELU FENECHIU                                SEREŞ DENEŞ  


