
 
  Parlamentul României    

Camera Deputaţilor 
COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ,         05.04.2006             
AMENAJAREA TERITORIULUI SI ECHILIBRU                  Nr.26/815 

                        ECOLOGIC 
 

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
din ziua de 4 aprilie 2006 

 
  Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 4 aprilie 2006 între orele 
13.00 – 19.00.  

 Pe ordinea de zi a şedinţei au figurat următoarele probleme: 
 

AVIZE 
1. PL. –x 212/2006 - Proiect de Lege privind respingerea Ordonanţei de 

urgenţã a Guvernului nr. 206/2005 pentru modificarea şi completarea 
Legii spitalelor nr.270/2003. 

2.  PL. – x 213/2006 –Proiect de Lege pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic 
al contravenţiilor. 

3. Pl. – x 214/2006 –Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.202/2002 privind egalitatea de şanse între femei 
şi bărbaţi modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernului 
nr.84/2004 aprobată cu modificări prin Legea nr.501/2004. 

4. PL. - x 219/2006 –Proiect de Lege privind respingerea Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului nr. 209/2005 pentru modificarea şi completarea 
unor acte normative din domeniul proprietăţii. 

5. PL. –x 220/2006 – Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului nr. 15/2006 pentru modificarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.168/2005 privind aprobarea scoaterii din 
rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantitaţi de 
combustibil pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei 
Electrice şi Termice Termoelectrica - S.A., filialele sale, complexurile 
energetice Craiova, Rovinari şi Turceni, Regia Autonomă pentru 
Activitaţi Nucleare - Sucursala ROMAG-TERMO şi centralele 
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termice şi electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor 
judeţene şi locale.  

6. PL. – x 222/2006 – Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr. 3/2006 privind creşterile salariale ce se vor acorda în 
anul 2006 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a 
salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi 
personalului salarizat potrivit anexelor nr.II şi III la Legea 
nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în 
sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoanele care ocupă 
funcţii de demnitate publică 

 
SESIZĂRI ÎN FOND 

7. Pl. – x 163/2006 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului nr. 191/2005 pentru modificarea şi completarea 
unor acte normative privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
serviciilor pentru situaţii de urgenţă. (termen de depunere a 
amendamentelor: 31.03; termen de depunere a raportului: 06.04) 

8. Pl.-x 69/2006 – Propunere legislativă privind zonele metropolitane 

(retrimis la comisie pentru reexaminare - termen de depunere a 
raportului suplimentar: 04.04) 

9. 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.   (retrimis la comisie 
pentru reexaminare - termen de depunere a raportului suplimentar: 
4.04) 

10. Pl. – x 377/2005 - Propunere legislativă pentru modificarea Legii 
nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali.(reexaminare la cererea 
Preşedintelui României ) 

11. PL. – x 173/2006 - Proiect de Lege privind utilizarea codificării 
standardizate a seturilor de caractere în documentele în formă 
electronică.(termen de depunere amendamente: 05-04-2006; termen 
de depunere raport: 11-04-2006) 

12. PL. – x 174/2006 - Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 
Legii   nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 
construcţii.( termen depunere amendamente: 05-04-2006; termen 
depunere raport: 11-04-2006 ) 

 
  La punctele 1, 3 şi 4 ale ordinii de zi respectivele proiecte de legi şi 
respectiva propunere legislativă au fost amânate.  
  La punctele 2, 5 şi 6 ale ordinii de zi respectivele proiecte de legi 
au fost avizate favorabil cu unanimitate de voturi.  
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  La punctele 7 şi 9 ale ordinii de zi respectivul proiect de lege şi 
respectiva propunere legislativă au fost dezbătute în prezenţa reprezentanţilor 
Inspectoratului general pentru situaţii de urgenţă şi ai Ministerului 
Transporturilor Construcţiei şi Turismului şi votate  favorabil cu unanimitate de 
voturi.  
  La punctul 8 al ordinii de zi respectiva propunere legislativă, 
retrimisă la comisie pentru reexaminare, a fost respinsă cu 9 voturi pentru, 6 
împotrivă şi 2 abţineri.  
  La punctele 10, 11 şi 12 ale ordinii de zi respectiva propunere 
legislativă şi respectivele proiecte de legi au fost amânate.  
 
         Din numărul total de 28 membri ai Comisiei, au fost prezenţi 26 
deputaţi după cum urmează: Fenechiu Relu (PNL), Seres Dénes (UDMR), 
Soporan Vasile Filip (PSD), Antal Árpád-András (UDMR), Apostolache Mihai 
Cristian (PSD), Buzatu Dan Horaţiu (PNL), Cantaragiu Bogdan (PD), Călin Ion 
(PSD), Constantinescu Anca (PD), Diaconescu Marin (independent), Lificiu 
Petru (independent), Liga Dănuţ (PD), Macaleţi Costică (PSD), Mazăre 
Alexandru(PSD), Mănescu Rareş Şerban (PNL), Motreanu Dan Ştefan (PNL), 
Oltean Ioan (PD), Popescu Florin Aurelian (PNL), Stănescu Cristian (PRM), 
Tudor Constantin (PC), Ţundrea Ioan (PC), Vlădoiu Aurel (PSD), Zgonea 
Valeriu Ştefan(PSD) fiind absenţi Duşa Mircea (PSD) şi Pupeză Viorel 
(PSD)care s-au aflat în deplasare în străinătate. 
  La şedinţa comisiei din 4 aprilie 2006 domnul deputat Igaş Traian 
Constantin (PD) a fost înlocuit de doamna deputat Brunchental-Pop Ionela (PD), 
domnul deputat Bardan Stefan Cornel (PD) a fost înlocuit de domnul deputat 
Miroşeanu Liviu Alexandru (PD) şi domnul deputat Marinescu Marian Jean 
(PD) a fost înlocuit de domnul deputat Grigore Dan (PD). 
    

 
             PREŞEDINTE, 

 SECRETAR, 
           RELU FENECHIU 

  SERES DENES 
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