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COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ,            15.03.2006             
AMENAJAREA TERITORIULUI SI ECHILIBRU                       Nr. 26/765 

                        ECOLOGIC 
   

 
SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 

din zilele 14 şi 15 martie 2006  
 
  Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 
ecologic şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 14 martie 2006, între orele 1300 – 1900 şi în 
ziua de 15 martie 2006 între orele 830 - 1630.  

 Pe ordinea de zi a şedinţelor au figurat următoarele probleme: 
 

 AVIZE 
 

1. PL-x 129/08.03.2006 - Proiect de Lege privind statutul personalului de 
probaţiune.(termen depunere amendamente: 24.03; termen depunere raport: 
30.03.) 

2. PL-x 130/08.03.2006 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr. 27/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr.346/2004 privind 
stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii.(termen 
depunere amendamente: 24.03; termen depunere raport: 30.03.) 

3. PL-x 131/08.03.2006 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr. 184/2005 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr. 91/2005 pentru instituirea Programului de acordare a unor ajutoare băneşti 
populaţiei cu venituri reduse care utilizează gaze naturale pentru încălzirea 
locuinţei, în vederea creşterii eficienţei consumului, siguranţei şi calităţii vieţii. 
(termen depunere amendamente: 22.03; termen depunere raport: 28.03.) 

4. PL-x 132/08.03.2006 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr. 187/2005 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a 
unor clădiri de locuit multietajate. (termen depunere amendamente: 22.03; termen 
depunere raport: 28.03.) 

 
 
 

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=7149
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=7150
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=7151
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=7152
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5. Pl-x 630/2005 - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Anexei 
2, cap.A, pct.8 şi 9 a Legii nr.107/1996 şi a Ordonanţei de urgenţă nr.107/2002 
(retrimis la comisie în vederea reexamiării.) 

6. Pl-x 70/2006 - Propunere legislativă de modificare a Legii nr.351/2001 privind 
aprobarea planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a IV a Reţeaua 
de localităţi. (termen depunere amendamente: 14.03; termen depunere raport: 
20.03.) 

7. PL-x 78/2006 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu.(continuarea dezbaterilor) 

 
 La punctele 1, 2 şi 4 ale ordinii de zi, respectivele proiecte de legi au fost 
avizate favorabil cu unanimitate de voturi. 
 La punctul 3 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil 
cu 24 voturi pentru şi 1 abţinere. 
 La punctul 5 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă retrimisă la 
comisie în vederea reexaminării, a fost redezbătută în prezenţa reprezentanţilor 
Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor şi votată favorabil cu 11 voturi pentru, 5 
voturi împotrivă şi 2 abţineri. 
 La punctul 6 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost dezbătută 
în prezenţa iniţiatorilor şi respinsă cu 9 voturi pentru, 4 voturi împotrivă şi 2 abţineri. 
 La punctul 7 al ordinii de zi au continuat dezbaterile respectivului proiect de 
lege pe articole, împreună cu amendamentele formulate, în prezenţa reprezentanţilor 
Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor şi a fost votat favorabil cu unanimitate de 
voturi. 
 
  Din numărul total de 28 membri ai Comisiei, au fost prezenţi în ambele zile 
25 deputaţi după cum urmează: Duşa Mircea (PSD), Igaş Traian Constantin (PD), Seres 
Dénes (UDMR), Antal Árpád-András (UDMR), Apostolache Mihai Cristian (PSD), 
Bardan Cornel Ştefan(PD), Buzatu Dan Horaţiu (PNL), Cantaragiu Bogdan (PD), Călin 
Ion (PSD), Constantinescu Anca (PD), Oltean Ioan (PD), Diaconescu Marin (PSD), 
Lificiu Petru (independent), Liga Dănuţ (PD), Macaleţi Costică (PSD), Mazăre 
Alexandru(PSD), Mănescu Rareş Şerban (PNL), Popescu Florin Aurelian (PNL), Pupeză 
Viorel (PSD), Stănescu Cristian (PRM), Tudor Constantin (PC), Ţundrea Ioan (PC), 
Vlădoiu Aurel (PSD), Uioreanu Horea (PNL) în locul lui Motreanu Dan Ştefan (PNL), 
Grigore Crăciunescu (PNL) în locul lui Fenechiu Relu (PNL), fiind absenţi Marinescu 
Marian-Jean  (PD) – europarlamentar, Zgonea Valeriu Ştefan (PSD) - europarlamentar şi 
Soporan Vasile Filip (PSD), care se află în deplasare în străinătate.  

 
 

    VICEPREŞEDINTE,                       SECRETAR, 
  

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=7071
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=7072
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=7090
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=209&cam=2&leg=2004
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=61&cam=2&leg=2004
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=288&cam=2&leg=2004
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=288&cam=2&leg=2004
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=53&cam=2&leg=2004
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=272&cam=2&leg=2004
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=56&cam=2&leg=2004
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=144&cam=2&leg=2004
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=324&cam=2&leg=2004
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=139&cam=2&leg=2004
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=139&cam=2&leg=2004
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=247&cam=2&leg=2004
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=84&cam=2&leg=2004
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=196&cam=2&leg=2004
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=41&cam=2&leg=2004
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=153&cam=2&leg=2004
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=86&cam=2&leg=2004
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=122&cam=2&leg=2004
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=122&cam=2&leg=2004
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=249&cam=2&leg=2004
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=136&cam=2&leg=2004
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=83&cam=2&leg=2004
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=83&cam=2&leg=2004
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=96&cam=2&leg=2004
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=111&cam=2&leg=2004
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=107&cam=2&leg=2004
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=43&cam=2&leg=2004
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=37&cam=2&leg=2004
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=171&cam=2&leg=2004
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=143&cam=2&leg=2004
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=143&cam=2&leg=2004
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=141&cam=2&leg=2004
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=115&cam=2&leg=2004
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                  TRAIAN CONSTANTIN IGAŞ                     SERES DENES   


