
 

  Parlamentul României    
Camera Deputaţilor 

 
COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ,                 17.04.2008        
AMENAJAREA TERITORIULUI SI ECHILIBRU                     Nr.26/2310    

                        ECOLOGIC   
 
                                                                                 

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
din zilele de 15, 16 şi 17 aprilie 2008  

 
 
           Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 15 aprilie 2008 între orele 
1300 – 1900, 16 aprilie 2008 între orele 930 – 1630 şi în ziua de 17 aprilie 2008 
între orele 900 şi 1230. 

 Pe ordinea de zi a şedinţelor au figurat următoarele probleme:  
   
 

AVIZE 
 

1. PL-x nr. 152/2008 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.25/2008 cu privire la rectificarea bugetului de 
stat pe anul 2008 

2. Pl-x nr. 73/2008 - Propunere legislativă pentru modificarea Legii 
nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă termen depunere 
amendamente: 08-04-2008 termen depunere raport: 24-04-2008 

3. Pl-x nr. 74/2008 - Propunere legislativă pentru modificarea Legii 
nr.23/1999 pentru modificarea şi completarea unor dispoziţii din Codul 
familiei şi din Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă 
termen depunere amendamente: 08-04-2008 termen depunere raport: 
24-04-2008 

4. PL-x nr. 107/2008 - Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între 
Guvernul României şi Guvernul Islandei privind readmisia propriilor 
cetăţeni şi a străinilor, semnat la Bruxelles la 4 octombrie 2007 termen 
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depunere amendamente: 10-04-2008 termen depunere raport: 17-04-
2008 

5. PL-x nr. 118/2008 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.2/2008 privind modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr.14/2007 pentru reglementarea modului şi 
condiţiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în 
proprietatea privată a statului termen depunere amendamente: 10-04-
2008 termen depunere raport: 24-04-2008 

6. PL-x nr. 143/2008 - Proiect de Lege pentru modificarea Legii 
nr.115/1999 privind responsabilitatea ministerială termen depunere 
amendamente: 10-04-2008 termen depunere raport: 15-04-2008 

7. Pl-x nr. 172/2008 - Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor şi muniţiilor 
termen depunere amendamente: 11-04-2008  termen depunere raport: 
16-04-2008 

8. PL-x nr. 144/2008 - Proiect de Lege pentru modificarea art.5 din Legea 
nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod 
abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, modificată şi 
completată prin Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile 
proprietăţii şi justiţiei şi unele măsuri adiacente şi republicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.789/2005 termen depunere 
amendamente: 22-04-200   termen depunere raport: 06-05-2008 

 
 

FOND 
 
 

9. Pl-x nr. 98/2008 - Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea art.10 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării 
lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare termen depunere amendamente: 09-04-2008 termen depunere 
raport: 22-04-2008 

10. PL-x nr. 61/2008 - Proiect de Lege pentru modificarea art.6 din Legea 
nr.33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, cu 
modificările şi completările ulterioare termen depunere amendamente: 
08-04-2008  termen depunere raport: 15-04-2008 

11. Pl-x nr. 76/2008 - Propunere legislativă privind unele măsuri pentru 
popularizarea drepturilor cetăţenilor Uniunii Europene termen depunere 
amendamente: 18-03-2008  termen depunere raport: 19-04-2008 

12. Pl-x nr. 78/2008 - Propunere legislativă pentru modificarea Legii 
nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali termen depunere 
amendamente: 14-04-2008  termen depunere raport: 17-04-2008 
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13. PL-x nr. 83/2008 - Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.7/2006 
privind Statutul funcţionarului public parlamentar termen depunere 
amendamente: 17-03-2008  termen depunere raport: 10-04-2008 

 
 

14. Pl-x nr. 103/2008 - Propunere legislativă de modificare şi completare a 
Legii nr.105/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr.196/2005 privind Fondul de Mediu termen depunere 
amendamente: 09-04-2008 termen depunere raport: 22-04-2008 
(Raport comun cu Comisia pentru agricultură) 

15. PL-x nr. 716/2007 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale 
protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice 
(Dezbatere amendament la articolul 6, autori: deputaţi Petru Lificiu şi 
Ioan Oltean) 

 
                La punctele 2 şi 3 ale ordinii de zi, respectivele propuneri legislative 
au fost avizate negativ cu unanimitate de voturi. 
 La punctul 4 ale ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat 
favorabil cu unanimitate de voturi. 
 La punctul 5 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat 
favorabil cu majoritate de voturi. 
 La punctele 6, 7 şi 8, respectivele proiecte de legi şi respectiva 
propunere legislativă au fost avizate negativ cu majoritate de voturi. 
 La punctele 9, 10, 11, 12, 13, 14 şi 15, la respectivele proiecte de lege 
şi respectivele propuneri legislative au avut loc dezbateri generale şi au fost 
amânate. 
       Şedinţa Comisiei a continuat în ziua de 16 aprilie 2008 cu punctul 1 al 
ordinii de zi, proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.25/2008 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2008 
(PL-x nr. 152/2008). Acest proiect de lege a fost dezbătut de către membrii 
Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 
ecologic din Camera Deputaţilor împreună cu membrii Comisiei pentru 
administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului din Senat. 
                Respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu majoritate de 
voturi. 
 
  
            În zilele de 15, 16 şi 17 aprilie 2008, din numărul total de 27 membri 
ai Comisiei, au fost prezenţi 24 deputaţi după cum urmează: Mircea Duşa 
(PSD), Traian Constantin Igaş (PD-L), Vasile Filip Soporan (PSD), Seres Dénes 
(UDMR), Antal Arpad Andras (UDMR), Mihai Cristian Apostolache (PSD), 
Cornel Ştefan Bardan (PD-L), Bogdan Cantaragiu (PD-L), Ion Călin (PSD), 
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Anca Constantinescu (PD-L), Marin Diaconescu (independent), Petru Lificiu 
(PD-L), Dănuţ Liga (PD-L), Costică Macaleţi (PSD), Mihai Dan Marian (PNL), 
Eduard Martin (PSD), Rareş Şerban Mănescu (PNL), Alexandru Mazăre (PSD), 
Viorel Pupeză (PSD), Emil Strungă (PNL), Constantin Tudor (PD-L), Ioan 
Ţundrea (PC), Aurel Vlădoiu (PSD),  Valeriu Ştefan Zgonea (PSD), fiind 
absenţi domnii deputaţi: Relu Fenechiu (PNL) – delegaţie străinătate, Cristian 
Adomniţei (PNL) – ministru şi Ioan Oltean (PD-L). 
 
   
     
 
  
            VICEPREŞEDINTE,                  SECRETAR, 
  
                        MIRCEA DUŞA                                 SERES DENES 
 
 
 
 
 
Red. Consilier parlamentar 
       Baban Mona Georgeta 
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