
 

  Parlamentul României    
Camera Deputaţilor 

 
COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ,                 24.05.2007        
AMENAJAREA TERITORIULUI SI ECHILIBRU                     Nr.26/1690     

                        ECOLOGIC   
  

                                                                                 
SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
din zilele de 21, 22, 23 şi 24 mai 2007  

 
          Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 
ecologic şi-a desfăşurat lucrările în ziua 21 mai 2007 între orele 1600 – 1800,  în 
ziua de 22 mai 2007 între orele 1400- 1900, în ziua de 23 mai 2007 între orele 900 
-  1300 şi în ziua de 24 mai 2007 între orele 830 – 1230. 

Pe ordinea de zi a şedinţelor au figurat următoarele probleme:  
   

AVIZE 
 

1. Pl-x nr. 357/2007 - Propunere legislativă privind promovarea producerii de 
energie din surse regenerabile şi neconvenţionale termen depunere 
amendamente: 18-05-2007  termen depunere raport: 29-05-2007  

2. PL-x nr. 378/2007 - Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.562/2004 
privind autorizarea instituţiilor publice din sistemul de apărare, ordine 
publică şi securitate naţională de a vinde personalului propriu unele 
locuinţe de serviciu pe care acestea le au în administrare termen depunere 
amendamente: 24-05-2007  termen depunere raport: 31-05-2007  

3. PL-x nr. 390/2007 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului nr. 19/2007 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări 
sociale termen depunere amendamente: 28-05-2007  termen depunere 
raport: 05-06-2007  
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4. PL-x nr. 323/2007 - Proiect de Lege pentru reglementarea sprijinului 
financiar acordat tinerilor şi familiilor de tineri la închirierea locuinţei 
termen depunere amendamente: 15-05-2007  termen depunere raport: 29-
05-2007 (Raport comun cu Comisia pentru buget, finanţe şi bănci) 

5. PL-x nr. 353/2007 - Proiect de Lege pentru completarea art.15 din 
Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.40/1999 privind protecţia 
chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe 
termen depunere amendamente: 18-05-2007  termen depunere raport: 29-
05-2007 (Raport comun cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi) 

6. PL-x nr. 354/2007 - Proiect de Lege privind soluţionarea asigurării 
locuinţei unor categorii de chiriaşi evacuaţi din imobilele retrocedate 
foştilor proprietari sau moştenitorilor acestora termen depunere 
amendamente: 18-05-2007  termen depunere raport: 29-05-2007 (Raport 
comun cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi) 

7. Pl-x nr. 381/2007 - Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.393/2004 privind statutul aleşilor locali termen 
depunere amendamente: 24-05-2007  termen depunere raport: 31-05-2007  

8. PL-x nr. 385/2007 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.30/2007 privind organizarea şi funcţionarea 
Ministerului Internelor şi Reformei Administrative termen depunere 
amendamente: 22-05-2007  termen depunere raport: 29-05-2007 (Raport 
comun cu Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională) 

9. PL-x nr. 280/2007 - Proiect de Lege privind atribuirea unei locuinţe celui 
mai tânăr veteran de război, erou al Armatei Române, decorat cu patru 
medalii de război şi supravieţuitor al unui lagăr nazist termen depunere 
amendamente: 07-05-2007  termen depunere raport: 17-05-2007  

10. 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 

 
 La punctul 1 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost 
avizată negativ cu unanimitate de voturi. 
 La punctul 2 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat 
favorabil cu 22 voturi pentru şi 4 voturi împotrivă. 
 La punctul 3 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat 
favorabil cu unanimitate de voturi. 
 La punctul 4 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost respins cu 
22 voturi pentru şi 4 abţineri. 
 La punctul 5 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost respins cu 
25 voturi pentru şi 1 vot împotrivă. 
 La punctele 6 şi 7 ale ordinii de zi, respectivul proiect de lege şi 
respectiva propunere legislativă au fost respinse cu 24 voturi pentru şi 2 
abţineri. 
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 La punctul 8 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost votat 
favorabil  cu 25 voturi pentru şi 1 vot împotrivă. 
 La punctul 9 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost votat 
favorabil cu 25 voturi pentru şi 1 abţinere. 
 La punctul 10 al ordinii de zi, la respectivul proiect de lege a fost primit 
punctul de vedere favorabil al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 
solicitat de către Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor în şedinţa din data de 
26 martie 2007 şi s-a hotărât înaintarea raportului suplimentar în vederea 
dezbaterii în Plenul Camerei Deputaţilor. 
  

 În zilele de 21 şi 22 mai 2007, din numărul total de 29 membri ai 
Comisiei, au fost prezenţi 26 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), Alexandru Mazăre (PSD), Rareş Şerban Mănescu (PNL), Ioan 
Oltean (PD), Rovana Plumb (PSD), Viorel Pupeză  (PSD), 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 Cristian Stănescu (PRM) şi Marian-Jean Marinescu (PD) – 
europarlamentari, iar în ziua de 22 mai 2007 domnul deputat Constantin Tudor 
(PC) a fost înlocuit de domnul deputat Dragoş Dumitriu (PC). 
 
 În zilele de 23 şi 24 mai 2007, din numărul total de 29 membri ai 
Comisiei, au fost prezenţi 25 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), Alexandru Mazăre (PSD), Rareş Şerban Mănescu (PNL), Ioan 
Oltean (PD), Rovana Plumb (PSD), Viorel Pupeză  (PSD), Emil Strungă (PNL), 
Ioan Ţundrea (PC), Aurel Vlădoiu (PSD), fiind absenţi domnii deputaţi Cristian 
Mihai Adomniţei (PNL) – ministru şi Cristian Stănescu (PRM) şi Marian-Jean 
Marinescu (PD) – europarlamentari,  Valeriu Ştefan Zgonea (PSD) – deplasare 
în străinătate. 
 
 
     
         PREŞEDINTE,                       SECRETAR, 
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                         RELU FENECHIU                                SEREŞ DENEŞ  


