
 

  Parlamentul României    
Camera Deputaţilor 
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AMENAJAREA TERITORIULUI SI ECHILIBRU                     Nr.26/2327    

                        ECOLOGIC   
  

                                                                                 
SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 

din zilele de 21 şi 22 aprilie 2008  
 
 
          Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 
ecologic şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 21 şi 22 aprilie 2008. 

Pe ordinea de zi a şedinţelor au figurat următoarele probleme:  
   

AVIZE 
 

1. PL-x nr. 111/2008 - Proiect de Lege pentru modificarea unor acte 
normative referitoare la alegerea preşedintelui consiliului judeţean termen 
depunere amendamente: 24-04-2008  termen depunere raport: 22-05-
2008 

2. PL-x nr. 142/2008 - Proiect de Lege pentru completarea Legii 
nr.373/2004 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, cu 
modificările şi completările ulterioare termen depunere amendamente: 22-
04-2008  termen depunere raport: 06-05-2008 

3. PL-x nr. 146/2008 - Proiect de Lege pentru completarea art. 4 din Legea 
nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului termen 
depunere amendamente: 30-04-2008  termen depunere raport: 14-05-
2008 

4. Pl-x nr. 133/2008 - Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 
51/2006 privind serviciile de utilităţi publice termen depunere 
amendamente: 24-04-2008  termen depunere raport: 08-05-2008 

5. PL-x nr. 160/2008 - Proiect de Lege privind modificarea şi completarea 
Legii nr.61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme 
de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, republicată termen 
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depunere amendamente: 22-04-2008  termen depunere raport: 06-05-
2008 

6. PL-x nr. 177/2008 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.150/2007 pentru modificarea art.III alin.(1) din 
Ordonanţa Guvernului nr.3/2007 privind unele măsuri financiar-fiscale 
din domeniul protecţiei sociale termen depunere amendamente: 29-04-
2008  termen depunere raport: 08-05-2008 

7. PL-x nr. 178/2008 - Proiect de Lege privind respingerea Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului nr. 7/2008 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr.39/2005 privind cinematografia, precum şi 
pentru modificarea Legii nr.328/2006 pentru aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia termen depunere 
amendamente: 29-04-2008  termen depunere raport: 08-05-2008 

8. PL-x nr. 179/2008 - Proiect de Lege pentru stabilirea sistemului de 
promovare a producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie 
termen depunere amendamente: 29-04-2008  termen depunere raport: 13-
05-2008 
 

FOND 
 

9. PL-x nr. 690/2007 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.35/2007 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe 

10. 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 

11. 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 

12. 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 

13. 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 

14. 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 

15. 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-
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04-2008 termen depunere raport: 22-04-2008 (Raport comun cu Comisia 
pentru agricultură) 

16. PL-x nr. 158/2008 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.151/2007 pentru completarea destinaţiei unor 
părţi din imobile situate în municipiul Bucureşti termen depunere 
amendamente: 22-04-200  termen depunere raport: 06-05-2008 

17. 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  
 
 

 În zilele de 21 şi 22 aprilie 2008 activitatea în cadrul Comisiei pentru  
administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic s-a realizat 
prin studiu individual asupra proiectelor de lege şi propunerilor legislative aflate 
pe ordinea de zi. 
 
 
           În zilele de  21 şi 22 aprilie 2008, din numărul total de 27 membri ai 
Comisiei, au fost prezenţi 25 deputaţi după cum urmează: Relu Fenechiu (PNL), 
Mircea Duşa (PSD), Seres Dénes (UDMR), Traian Constantin Igaş (PD-L), 
Vasile Filip Soporan (PSD), Antal Arpad Andras (UDMR),  Mihai Cristian 
Apostolache (PSD),  Cornel Ştefan Bardan (PD-L), Bogdan Cantaragiu (PD-L), 
Ion Călin (PSD), 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 Cristian Adomniţei (PNL) – 
ministru şi Ioan Oltean (PD-L). 
 

 
PREŞEDINTE, 

 
RELU FENECHIU 

 
 
 
Red. Consilier parlamentar 
       Baban Mona Georgeta 
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