
 
  Parlamentul României    

Camera Deputaţilor 
COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ,         24.11.2005             
AMENAJAREA TERITORIULUI SI ECHILIBRU                   Nr. 26/561 

                        ECOLOGIC 
 
 
 

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
din ziua de 23 noiembrie 2005 

 
 
  Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 23 noiembrie 2005 între 
orele 13.00 – 14.00.  

 Pe ordinea de zi a şedinţei au figurat următoarele probleme: 
 

AVIZE 
1. PL-x 502/2005 - Proiect de Lege privind statutul minorităţilor naţionale 

din România. (termen: 7 decembrie 2005) 
2. PL-x 513/2005 - Proiect de Lege privind serviciile comunale de utilităţi 

publice. (termen: 17 noiembrie 2005) 
3.  PL-x 514/2005 - Proiect de Lege privind serviciul de alimentare cu apă şi 

de canalizare. (termen: 17 noiembrie 2005)  
4. PL-x 515/2005 - Proiect de Lege privind serviciul de iluminat public. 

(termen: 17 noiembrie 2005) 
5. PL-x 516/2005 - Proiect de Lege privind serviciul de transport public 

local. (termen: 17 noiembrie 2005) 
6. PL-x 517/2005 - Proiect de Lege privind serviciul de salubrizare a 

localităţilor. (termen: 17 noiembrie 2005) 
7. PL-x 524/2005 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr.154/2005 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe 
anul 2005. (termen: 29 noiembrie 2005) 

8. PL-x 526/2005 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.150/2005 pentru aderarea României la Convenţia 
privind regimul de tranzit comun, adoptată la Interlaken la 20 mai 1987. 
(termen: 22 noiembrie 2005) 
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9. PL-x 527/2005 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.151/2005 pentru aderarea României la Convenţia 
privind simplificarea formalităţilor în comerţul cu mărfuri, adoptată la 
Interlaken la 20 mai 1987. (termen: 22 noiembrie 2005) 

 
SESIZĂRI ÎN FOND 

10. PL-x 411/2005 - Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.50/1991 
privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii. (termen comisie: 
11 noiembrie 2005 - Camera Deputaţilor este Cameră decizională)  

11. Pl-x 473/2005 - Propunere legislativă privind Zona Metropolitană 
Bucureşti-Ilfov. (termen comisie: 15 noiembrie 2005, vot final: 26 
noiembrie 2005) 

12. Pl-x 483/2005 - Propunere legislativă "Legea Zonei Metropolitane 
Bucureşti". (termen comisie: 23 noiembrie 2005, vot final: 8 decembrie 
2005) 

13. Pl-x 484/2005 - Propunere legislativă privind înfiinţarea satelor 
Dobrinăuţi (Hapăi), Maghera şi Pustoaia, prin reorganizarea comunei 
Vîrfu Cîmpului, judeţul Botoşani. (termen comisie: 23 noiembrie 2005, 
vot final: 8 decembrie 2005)  

14. Pl-x 485/2005 - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală. (termen comisie: 
23 noiembrie 2005, vot final: 8 decembrie 2005)  

15. PL-x 510/2005 - Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.171/1997 
privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional. (termen 
comisie: 17 noiembrie 2005, vot final: 24 decembrie 2005) 

16. Pl-x 501/2005 - Propunere legislativă privind declararea ca oraş a 
comunei Magurele, judeţul Ilfov. (termen comisie: 24 noiembrie 2005, 
vot final: 10 decembrie 2005) 

17. Pl-x 503/2005 - Propunere legislativă pentru modificarea Legii 
nr.215/2001 a administraţiei publice locale. ( termen comisie: 29 
noiembrie 2005, vot final: 16 decembrie 2005) 

 
RESTITUITE LA COMISIE PENTRU RAPORT SUPLIMENTAR 

18. Pl. - x320/2005 – Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului nr. 95/2005 pentru modificarea art.4 din Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr.86/2002 privind înfiinţarea Ghişeului unic în 
punctele de trecere a frontierei de stat a României. (termen : 30 noiembrie 
2005)  

19. PL –x 490/2005 – Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.28/2005 pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative. (termen: 30 noiembrie 2005) 
 
Diverse 

 2

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=6828
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=6635
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=6719
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=6756
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=6757
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=6758
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=6803
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=6777
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=6786


 
  La punctul 1 al ordinii de zi respectivul proiect de lege a fost 
dezbătut şi avizat favorabil cu 9 voturi pentru, 4 împotrivă şi 2 abţineri din 
numărul celor prezenţi la vot. 
  La punctul 2 al ordinii de zi respectivul proiect de lege a fost avizat 
favorabil cu unanimitate de voturi. 
  La punctul 3 al ordinii de zi respectivul proiect de lege a fost 
dezbătut articol cu articol împreună cu amendamentele formulate şi avizat 
favorabil cu unanimitate de voturi. 
  La art.31 al proiectului de lege au fost votate favorabil, cu 
unanimitate de voturi, amendamentele de la alineatele 1 şi 3 şi respins 
amendamentul de la alineatul 4. Autorul amendamentelor a fost domnul deputat 
Cornel Bardan – PD. 
  La punctele 4, 5, 6, 7, 8 şi 9 ale ordinii de zi respectivele proiecte 
de legi au fost avizate favorabil cu unanimitate de voturi.  
  La punctul 10 al ordinii de zi respectivul proiect de lege a fost 
amânat.  
  La punctele 11 şi 12 ale ordinii de zi respectivele propuneri 
legislative au fost respinse cu 18 voturi pentru, 3 împotrivă şi 1 abţinere. 
Menţionăm că se va întocmi un raport comun de respingere a celor 2 propuneri 
legislative.  
  S-a hotărât în plenul Comisiei constituirea unei Comisii mixte 
(Parlament-Guvern) pentru elaborarea unei noi iniţiative legislative referitoare la 
zonele metropolitane.  
  La punctul 13 al ordinii de zi respectiva propunere legislativă a fost 
dezbătută articol cu articol, în prezenţa iniţiatorului şi votată favorabil cu 
unanimitate de voturi. Amendamentele de la titlul legii şi de la art.1 alin.(1) şi 
(2) au fost votate favorabil cu unanimitate de voturi. Autorii acestor 
amendamente au fost domnul deputat Mihai Mălaimare (PNL) şi domnul 
senator Ţâbuleac Mihai (PNL).  
  La punctul 15 al ordinii de zi respectiva propunere legislativă a fost 
dezbătută în prezenţa iniţiatorului şi votată favorabil cu unanimitate de voturi.  
  La punctele 14 şi 16 ale ordinii de zi respectivele propuneri 
legislative au fost respinse cu unanimitate de voturi. 
  La punctul 17 al ordinii de zi respectiva propunere legislativă a fost 
dezbătută în prezenţa iniţiatorului şi respinsă cu 11 voturi pentru, 4 împotrivă şi 
5 abţineri.  
  La punctul 18 al ordinii de zi respectivul proiect de lege, restituit la 
Comisie pentru raport suplimentar, a fost redezbătut şi votat favorabil cu 
unanimitate de voturi, cu amendamentele domnul deputat Relu Fenechiu (PNL) 
şi Constantin Traian Igaş (PD). 

 3



  La punctul 19 al ordinii de zi respectivul proiect de lege, restituit la 
Comisie pentru raport suplimentar, a fost dezbătut şi menţinut raportul iniţial al 
Comisiei cu unanimitate de voturi.  
  La punctul Diverse al ordinii de zi s-a aprobat, cu unanimitate de 
voturi, în plenul Comisiei participarea domnilor deputaţi Constantin Traian Igaş, 
Sereş Deneş şi Ioan Tundrea la întâlnirea Consiliului Director European al 
organizaţiei Parlamentarii Lumii pentru Habitat ce va avea loc la Bruxelles, 
Belgia în data de 19 decembrie 2005 şi participarea domnilor deputaţi Mircea 
Duşa şi Cristian Stănescu şi a doamnei expert Iulia Toader la seminarul 
„Maxima” cu tema „Costurile Externalităţilor Energetice şi acceptarea lor în 
Europa” ce va avea loc la Bruxelles, Belgia în data de 9 decembrie 2005. 
  A fost informat plenul Comisiei de organizarea celui de-al 6-lea 
Forum al Oraşelor şi Regiunile din Europa de Sud-Est ce va avea loc în perioada 
8 – 9 decembrie 2005 la Sinaia. 

 
         Din numărul total de 28 membri ai Comisiei, au fost prezenţi 22 
deputaţi după cum urmează: Fenechiu Relu (PNL), Igaş Traian Constantin (PD), 
Seres Dénes (UDMR), Soporan Vasile Filip (PSD), Antal Árpád-András 
(UDMR), Bardan Cornel Ştefan(PD), Buzatu Dan Horaţiu (PNL), Cantaragiu 
Bogdan (independent), Călin Ion (PSD), Constantinescu Anca (PD), Diaconescu 
Marin (PSD), Lificiu Petru (independent), Liga Dănuţ (independent), Macaleţi 
Costică (PSD), Mănescu Rareş Şerban (PNL), Uioreanu Horia (PNL) în locul lui 
Motreanu Dan Ştefan (PNL), Popescu Florin Aurelian (PNL), Pupeză Viorel 
(PSD), Stănescu Cristian (PRM),Tudor Constantin (PC),Ţundrea Ioan 
(PC),Vlădoiu Aurel (PSD). 
  Au fost absenţi domnii deputaţi Duşa Mircea (PSD), Apostolache 
Mihai Cristian (PSD), Mazăre Alexandru(PSD), Zgonea Valeriu Ştefan(PSD) - 
eurparlamentar, Oltean Ioan (PD), Marinescu Marian-Jean  (PD) – 
europarlamentar. 
 
    

 
             PREŞEDINTE, 

 SECRETAR, 
           RELU FENECHIU 

  SERES DENES 
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