
 
COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ,         13.09.2007         
AMENAJAREA TERITORIULUI SI ECHILIBRU         
                             ECOLOGIC                                             
 
 

PROCES VERBAL 
din zilele de 11, 12 şi 13 septembrie 2007 

  
 
  La lucrările şedinţelor Comisiei din ziua de 11 septembrie 2007, 
din numărul total de 29 deputaţi membri ai Comisiei, au fost prezenţi 20 
deputaţi, fiind absenţi domnii deputaţi Relu Fenechiu (PNL), Vasile Filip 
Soporan (PSD), Petru Lificiu (independent) şi Alexandru Mazăre (PSD) – 
delegaţie în străinătate,  Marian-Jean Marinescu (PD), Rovana Plumb (PSD) şi 
Cristian Stănescu (PRM) – europarlamentari, Cristian Mihai Adomniţei (PNL) – 
ministru şi Ioan Oltean (PD), iar în zilele de 12 şi 13 septembrie 2007 au fost 
prezenţi 21 deputaţi, fiind absenţi domnii deputaţi Vasile Filip Soporan (PSD), 
Petru Lificiu (independent) şi Alexandru Mazăre (PSD) – delegaţie în 
străinătate,  Marian-Jean Marinescu (PD), Rovana Plumb (PSD) şi Cristian 
Stănescu (PRM) – europarlamentari, Cristian Mihai Adomniţei (PNL) – 
ministru şi Ioan Oltean (PD). 
  La lucrările şedinţei din 11 septembrie 2007 au participat ca invitaţi 
domnul Mircea Alexandru - secretar general adjunct şi domnul Marcel Isac – 
director general adjunct în cadrul Ministerului Internelor şi Reformei 
Administrative, doamna Corina Chiran – şef serviciu în cadrul Ministerului 
Economiei şi Finanţelor şi domnul Petru Movilă – deputat. 
  Lucrările şedinţei din ziua de 11 septembrie 2007 au fost conduse 
de domnul deputat Traian Constantin Igaş, vicepreşedintele Comisiei pentru 
administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic, iar cele din 
zilele de 12 şi 13 septembrie 2007 au fost conduse de domnul deputat Relu 
Fenechiu, preşedintele Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea 
teritoriului şi echilibru ecologic. 

 Pe ordinea de zi a şedinţelor au figurat următoarele probleme: 
 

AVIZE 
 

1. Pl-x nr. 435/2007 - Propunere legislativă privind instituirea Zilei Plantaţiilor 
termen depunere amendamente: 11-09-2007  termen depunere raport: 18-
09-2007  

2. Pl-x nr. 441/2007 - Propunere legislativă de modificare a Legii nr. 500/2002 
privind finanţele publice termen depunere amendamente: 11-09-2007  
termen depunere raport: 18-09-2007  

3. Pl-x nr. 443/2007 - Propunere legislativă pentru extinderea pieţelor de gros 
termen depunere amendamente: 11-09-2007  termen depunere raport: 18-
09-2007  
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4. Pl-x nr. 447/2007 - Propunere legislativă pentru completarea Legii 

nr.571/2003 privind Codul fiscal termen depunere amendamente: 11-09-
2007  termen depunere raport: 18-09-2007  

5. Pl-x nr. 449/2007 - Propunere legislativă privind înstrăinarea terenurilor şi 
clădirilor aparţinând Ministerului Apărării Naţionale termen depunere 
amendamente: 11-09-2007  termen depunere raport: 18-09-2007  

6. PL-x nr. 461/2007 - Proiect de Lege pentru completarea art.17 din Legea 
nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii termen depunere raport: 
11-09-2007  

7. Pl-x nr. 468/2007 - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii 
termen depunere amendamente: 14-09-2007  termen depunere raport: 21-
09-2007  

8. Pl-x nr. 471/2007 - Propunere legislativă privind vânzarea spaţiilor 
proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ - teritoriale, cu 
destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară 
activităţi conexe actului medical termen depunere amendamente: 14-09-2007  
termen depunere raport: 21-09-2007  

9. PL-x nr. 531/2007- Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între 
Guvernul României şi Guvernul Maltei privind cooperarea în domeniul 
combaterii criminalităţii organizate, a traficului ilicit de stupefiante, 
substanţe psihotrope şi precursori ai acestora, precum şi a altor infracţiuni 
grave, semnat la Luxemburg la 12 iunie 2007 termen depunere 
amendamente: 10-09-2007  termen depunere raport: 17-09-2007  

10. PL-x nr. 537/2007 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr. 41/2007 privind transmiterea unei suprafeţe de teren din 
domeniul public al statului şi din administrarea Institutului Naţional de 
Cercetare - Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr Braşov, judeţul 
Braşov, în domeniul public al judeţului Braşov şi în administrarea 
Consiliului Judeţean Braşov, pentru realizarea obiectivului Aeroport 
Internaţional Braşov – Ghimbav termen depunere amendamente: 10-09-2007  
termen depunere raport: 17-09-2007  

11. Pl-x nr. 494/2007 - Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 161 
din 19 aprilie 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: 11-09-
2007  termen depunere raport: 18-09-2007  

 
FOND 

 
12. PL-x nr. 520/2007 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr.61/2007 pentru reglementarea unor măsuri de punere în 
aplicare a Convenţiei privind constituirea Oficiului European de Poliţie 
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(Convenţia EUROPOL) termen depunere amendamente: 10-09-2007  termen 
depunere raport: 17-09-2007  

13. PL-x nr. 536/2007 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr. 46/2007 pentru completarea art.63 din Legea nr.273/2006 
privind finanţele publice locale termen depunere amendamente: 10-09-2007  
termen depunere raport: 17-09-2007 (Raport comun cu Comisia pentru 
buget, finanţe şi bănci) 

14. PL-x nr. 529/2007 - Proiect de Lege pentru aderarea Guvernului României 
la Convenţia Internaţională privind Reglementarea Vânării Balenelor, 
adoptată la Washington, la 2 decembrie 1946 şi la Protocolul la Convenţia 
Internaţională privind Reglementarea Vânării Balenelor, adoptat la 
Washington, la 19 noiembrie 1956 termen depunere amendamente: 10-09-
2007  termen depunere raport: 17-09-2007  

15. Pl-x nr. 418/2007 - Propunere legislativă pentru completarea Legii 
nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică termen 
depunere amendamente: 22-06-2007  termen depunere raport: 29-06-2007 
(Raport comun cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi) 

16. Pl-x nr. 444/2007 - Propunere legislativă pentru modificarea lit.a) a art.58 
din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici termen 
depunere amendamente: 11-09-2007  termen depunere raport: 18-09-2007  

17. Pl-x nr. 446/2007 - Propunere legislativă pentru modificarea art.4 din legea 
nr.90/2003 privind vânzarea spaţiilor aflate în proprietatea statului sau a 
unităţilor administrativ-teritoriale, destinate partidelor politice termen 
depunere amendamente: 11-09-2007  termen depunere raport: 18-09-2007  

18. Pl-x nr. 454/2007 - Propunere legislativă privind constituirea Fondului 
special pentru locuinţe sociale termen depunere amendamente: 11-09-2007  
termen depunere raport: 18-09-2007  

19. PL-x nr. 463/2007 - Proiect de Lege pentru completarea Ordonanţei de 
Urgenţă a Guvernului nr.40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea 
chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe termen depunere 
amendamente: 13-09-2007  termen depunere raport: 20-09-2007 (Raport 
comun cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi) 

20. PL-x nr. 478/2007 - Proiectul Legii Lege pentru modificarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu termen 
depunere amendamente: 11-09-2007  termen depunere raport: 18-09-2007 
(Raport comun cu Comisia pentru industrii şi servicii)  

21. PL-x nr. 480/2007 - Proiect de Lege privind transformarea cazărmilor 
dezafectate ale Ministerului Apărării în cămine studenţeşti termen depunere 
amendamente: 11-09-2007  termen depunere raport: 18-09-2007 (Raport 
comun cu Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională) 

 
 La punctele 1, 2, 3, 4, 5, 8 şi 11 ale ordinii de zi, respectivele propuneri 
legislative au fost avizate negativ cu unanimitate de voturi. 
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 La punctul 6 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost dezbătut în 
prezenţa domnului deputat Petru Movilă – iniţiator şi avizat favorabil cu 
unanimitate de voturi. 
 La punctul 7 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost 
avizată negativ cu 19 voturi pentru şi 1 abţinere. 
 La punctele 9 şi 10 ale ordinii de zi, respectivele proiecte de legi au fost 
avizate favorabil cu unanimitate de voturi. 
 La punctele 12, 13 şi 14 ale ordinii de zi, respectivele proiecte de legi au 
fost votate favorabil cu unanimitate de voturi. 
 La punctele 15, 16, 17, 18, 19, 20 şi 21 ale ordinii de zi, respectivele 
propuneri legislative şi respectivele proiecte de legi au fost amânate. 
 
 
 

 
           PREŞEDINTE,                     SECRETAR, 
 
                          RELU FENECHIU                              SEREŞ DENEŞ 


