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AMENAJAREA TERITORIULUI SI ECHILIBRU           Nr. 26/1288 

                        ECOLOGIC 
 
 

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
din zilele de 13 şi 14 noiembrie 2006  

 
  Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 13 noiembrie 2006 între 
orele 1600 – 2000 şi în ziua de 14 noiembrie 2006 între orele 1400 – 1900. 

 Pe ordinea de zi a şedinţelor au figurat următoarele probleme:  
   

AVIZE 
 

1. Pl-x nr. 805/2006 - Propunere legislativă pentru modificarea Legii 
nr.49/2006, care aprobă Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.195/2002 
privind circulaţia pe drumurile publice termen depunere amendamente: 21-
11-2006  termen depunere raport: 05-12-2006  

2. Pl-x nr. 806/2006 - Propunere legislativă privind modificarea şi 
completarea OG 85/2001 privind organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de 
proprietari termen depunere amendamente: 21-11-2006  termen depunere 
raport: 05-12-2006  

3. Pl-x nr. 804/2006 - Propunere legislativă pentru modificarea alineatului (4) 
al articolului 91 din Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru 
asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor 
publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei termen 
depunere amendamente: 21-11-2006  termen depunere raport: 05-12-2006  

4. Pl-x nr. 803/2006 - Propunere legislativă pentru modificarea Legii 
nr.3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului termen 
depunere amendamente: 21-11-2006  termen depunere raport: 05-12-2006  

5. Pl-x nr. 801/2006 - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.21 din 1 martie 1991 privind Cetăţenia română termen depunere 
amendamente: 21-11-2006  termen depunere raport: 05-12-2006  
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6. Pl-x nr. 798/2006 - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 
Legii fondului funciar nr.18/1991 termen depunere amendamente: 21-11-
2006  termen depunere raport: 05-12-2006  

7. PL-x nr. 841/2006 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.38/2006 pentru completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.43/1997 privind regimul drumurilor termen depunere amendamente: 24-
11-2006  termen depunere raport: 07-12-2006  

8. PL-x nr. 820/2006 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.62/2006 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34/2000 privind produsele 
agroalimentare ecologice termen depunere amendamente: 20-11-2006  
termen depunere raport: 30-11-2006  

 
SESIZĂRI ÎN FOND 

 
9. PL-x nr. 792/2006 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.47/2006 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici din Administraţia 
Naţională a Penitenciarelor termen depunere amendamente: 13-11-2006  
termen depunere raport: 23-11-2006  

10. PL-x nr. 799/2006 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.40/2006 pentru aprobarea şi finanţarea programelor 
multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor termen depunere 
amendamente: 14-11-2006  termen depunere raport: 28-11-2006  

11. PL-x nr. 687/2006 - Proiect de Lege privind acordarea de miere de albine 
pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu program normal 
de 4 ore, autorizate sau acreditate, precum şi pentru elevii din clasele I-IV 
din învăţământul de stat şi privat, autorizat sau acreditat termen depunere 
raport: 14-11-2006  

12. Pl-x nr. 751/2006 - Propunere legislativă pentru modificarea Legii 
nr.371/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Poliţiei 
Comunitare termen depunere amendamente: 07-11-2006  termen depunere 
raport: 21-11-2006  

13. PL-x nr. 709/2006 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.51/2006 pentru aprobarea Programului naţional 
privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală termen: 20-
11-2006  

  
 La punctele 1 şi 2 ale ordinii de zi, respectivele propuneri legislative 
au fost avizate negativ cu unanimitate de voturi. 
 La punctele 3, 4, 7 şi 8 ale ordinii de zi, respectivele propuneri 
legislative şi respectivele proiecte de legi au fost avizate favorabil cu 
unanimitate de voturi.  
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 La punctul 5 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost 
avizată favorabil cu 27 voturi pentru şi 1 abţinere. 
 La punctul 6 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost 
avizată negativ cu 9 voturi pentru, 2 voturi împotrivă şi 4 abţineri. 
 La punctul 9 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost 
dezbătut şi votat favorabil cu unanimitate de voturi. 
 La punctul 10 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost 
dezbătut în prezenţa reprezentantului Ministerului Mediului şi Gospodăririi 
Apelor şi votat favorabil cu unanimitate de voturi. 
 La punctul 11 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege retrimis la 
Comisie pentru reexaminare, a fost dezbătut în prezenţa reprezentantului 
Ministerului Finanţelor Publice şi votat favorabil cu unanimitate de voturi. 
 La punctul 12 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost 
respinsă cu 14 voturi pentru, 3 voturi împotrivă şi 1 abţinere. 
 La punctul 13 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost 
amânat. 
  
  
 În zilele de 13 şi 14 noiembrie 2006, din numărul total de 29 membri 
ai Comisiei, au fost prezenţi 28 deputaţi după cum urmează: Relu Fenechiu 
(PNL), Duşa Mircea (PSD), Igaş Traian Constantin (PD), Seres Dénes 
(UDMR), Soporan Vasile Filip (PSD), Apostolache Mihai Cristian (PSD), Antal 
Árpád-András (UDMR), Bardan Cornel Ştefan (PD), Cantaragiu Bogdan (PD), 
Călin Ion (PSD), Constantinescu Anca (PD), Diaconescu Marin (PRM), Lificiu 
Petru (independent), Liga Dănuţ (PD), Macaleţi Costică (PSD), Marian Mihai 
Dan (PNL), Mazăre Alexandru (PSD), Mănescu Rareş Şerban (PNL), Motreanu 
Dan Ştefan (PNL), Oltean Ioan (PD), Popescu Florin Aurelian (PNL), Plumb 
Rovana (PSD), Pupeză Viorel (PSD), Stănescu Cristian (PRM), Tudor 
Constantin (PC), Ţundrea Ioan (PC), Vlădoiu Aurel (PSD), Zgonea Valeriu 
Ştefan (PSD), fiind absent domnul deputat Marinescu Marian-Jean (PD) – 
europarlamentar. 
 
 
 
 
       
     PREŞEDINTE,                       SECRETAR, 
  
                     RELU FENECHIU                         SEREŞ DENEŞ  
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