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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
din ziua de 22 decembrie 2005  

 
  Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 22 decembrie 2005, între 
orele 8.30 – 12.30. 

 Pe ordinea de zi au figurat următoarele probleme: 
 

AVIZE 
 

1. PL-x 621/2005 - Proiect de Lege pentru abrogarea unor prevederi din 
Ordonanţa Guvernului nr.4/1995 privind fabricarea, comercializarea şi 
utilizarea produselor de uz fitosanitar pentru combaterea bolilor, 
dăunătorilor şi buruienilor în agricultură şi silvicultură.  

2. PL-x 623/2005 - Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor 
români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau 
rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării 
de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi 
Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947.  

3. Pl-x 626/2005 - Propunere legislativă pentru protejarea zonelor forestiere 
afectate de doborâturi de vânt şi alte calamităţi naturale. 

4. Pl-x 627/2005 - Propunere legislativă pentru protecţia zonelor calamitate 
5. Pl-x 628/2005 - Propunere legislativă pentru declararea zilei de 8 aprilie - 

"Ziua Naţională a Romilor".  
6. Pl-x 629/2005 - Propunere legislativă pentru declararea zilei de 8 

septembrie - "Ziua Romilor Creştini".   
7. PL-x 640/2005 - Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între 

Guvernul României şi Consiliul de Miniştri al Bosniei şi Herţegovina 
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privind redmisia propriilor cetăţeni şi a străinilor, semnat la Bucureşti la 10 
octombrie 2005. 

 
SESIZĂRI ÎN FOND 

 
8. Pl-x 612/2005 - Propunere legislativă pentru reducerea birocraţiei şi 

eliminarea corupţiei.  
9. Pl-x 613/2005 - Propunere legislativă privind sprijinirea construirii de 

locuinţe pentru tineri.  
10. Pl-x 617/2005 - Propunere legislativă privind acordarea unor premii 

cuplurilor care au ajuns la nunta de aur.  
11. PL-x 618/2005 - Proiect de Lege pentru acceptarea Amendamentelor 

privind limitarea sumelor din Protocolul din 1992 pentru amendarea 
Concenţiei internaţionale privind răspunderea civilă pentru pagubele 
produse prin poluare cu hidrocarburi, 1969, încheiat la Londra la 27 
noiembrie 1992.  

12. 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. 

13. Pl-x 631/2005 - Propunere legislativă privind unele măsuri pentru 
eficientizarea activităţii serviciilor deconcentrate ale ministerelor şi ale altor 
organe de specialitate ale administraţiei publice centrale. 

14. Pl-x 636/2005 - Propunere legislativă privind realizarea şi modernizarea 
trotuarelor în mediul rural. 

15. Pl-x 650/2005 - Propunere legislativă privind modificarea O.G. 80/2001. 
16. Pl-x 651/2005 - Propunere legislativă privind plantarea de pomi fructiferi pe 

marginea drumurilor naţionale, judeţene şi comunale. 
 
  
 La punctul 1 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat 
favorabil cu unanimitate de voturi. 
 La punctele 2, 3, 4, 5, 6 şi 7 ale ordinii de zi, respectivele proiecte de 
legi şi propuneri legislative au fost amânate.  
 La punctele 8 şi 11 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege şi 
respectiva propunere legislativă au fost votate favorabil cu unanimitate de voturi. 
 La punctele 9 şi 10 ale ordinii de zi, respectivele propuneri legislative au 
fost au fost votate favorabil cu 22 de voturi pentru şi 6 abţineri. 
 La punctele 12, 13, 14, 15 şi 16 ale ordinii de zi, la respectivele 
propuneri legislative au avut loc dezbateri generale, urmând a se discuta pe articole 
în şedinţa viitoare. 
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        Din numărul total de 28 membri ai Comisiei, au fost prezenţi 28 deputaţi după 
cum urmează: Fenechiu Relu (PNL), Duşa Mircea (PSD), Igaş Traian Constantin 
(PD), Seres Dénes (UDMR), Soporan Vasile Filip (PSD), Antal Árpád-András 
(UDMR), Apostolache Mihai Cristian (PSD), Bardan Cornel Ştefan(PD), Buzatu 
Dan Horaţiu (PNL), Cantaragiu Bogdan (independent), Călin Ion (PSD), 
Constantinescu Anca (PD), Oltean Ioan (PD), Diaconescu Marin (PSD), Lificiu 
Petru (independent), Liga Dănuţ (independent), Macaleţi Costică (PSD), 
Marinescu Marian-Jean  (PD), Mazăre Alexandru(PSD), Mănescu Rareş Şerban 
(PNL), Motreanu Dan Ştefan (PNL), Popescu Florin Aurelian (PNL), Pupeză 
Viorel (PSD), Stănescu Cristian (PRM), Tudor Constantin (PC), Ţundrea Ioan 
(PC), Vlădoiu Aurel (PSD), Zgonea Valeriu Ştefan(PSD). 
   

 
 
 
 

    PREŞEDINTE,       SECRETAR, 
 
                   RELU FENECHIU                     DENES SERES   
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