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                        ECOLOGIC 
   
 

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
din zilele de 28 februarie şi 1 martie 2006  

 
  Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 28 februarie 2006, între orele 
1300 – 1900 şi în ziua de 1 martie 2006 între orele 830 - 1630. 
        

 Pe ordinea de zi a şedinţelor au figurat următoarele probleme: 
 
       AVIZE 

 
1. PL. – x 79/2006 – Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 167/2005 pentru suspendarea aplicării 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.110/2005 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 de depunere 
amendamente: 02.03; termen depunere raport: 09.03) 

2. PL. – x 86/2006 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr. 17/2006 privind trecerea Muzeului Naţional "George 
Enescu" Bucureşti în subordinea Ministerului Culturii şi Cultelor. 
(termen de depunere amendamente: 09.03; termen depunere raport: 
16.03) 

3. PL.- x90/2006 - Propunere legislativă pentru modificarea alin.(4) al 
art.67 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.45/2003 privind 
finanţele publice locale. (termen de depunere amendamente: 016.03; 
termen depunere raport: 23.03) 

4. Pl. – x 60/2006 - Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.519/2002 privind protecţia specială şi încadrarea în 
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muncă a persoanelor cu handicap, publicată în Monitorul Oficial nr.555 
din 29 iulie 2002 cu modificările şi completările ulterioare. (Dezbatere 
amânată din şedinţa din 21 februarie 2006)  
 

       SESIZĂRI ÎN FOND 
 

5. Pl. – x 32/2006 - Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.152/07/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale 
pentru Locuinţe şi a Legii nr.543 privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.83/2003.  (termen de depunere a 
amendamentelor: 24.02; termen de depunere a raportului: 02.03) 

6. PL.- x 34/2006 - Propunere legislativă vizând înfiinţarea Agenţiei 
Naţionale pentru Conservarea Naturii. (termen de depunere a 
amendamentelor: 24.02; termen de depunere a raportului: 02.03) 

7. PL.- x 35/2006 - Propunere legislativă privind construirea de case 
pentru sinistraţi. (termen de depunere a amendamentelor: 24.02; termen 
de depunere a raportului: 02.03) 

8. PL.- x 36/2006 - Propunere legislativă de modificare şi completare a 
Legii nr.119/2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 
construcţii. (termen de depunere a amendamentelor: 24.02; termen de 
depunere a raportului: 02.03) 

9. PL . - x 38/2006 - Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale 
pentru Locuinţe.  (termen de depunere a amendamentelor: 24.02; termen 
de depunere a raportului: 02.03) 

10. PL.– x42/2006 - Propunere legislativă privind reînfiinţarea comunei 
Crivăţ, judeţul Călăraşi. (termen de depunere a amendamentelor: 01.03; 
termen de depunere a raportului: 07.03) 

11. PL. - x 51/2005 - Proiectul Legii-cadru a descentralizării (termen de 
depunere a amendamentelor: 17.02; termen aprobat de BP. pentru 
depunerea raportului: 02.03) 

12. Pl. – x 52/2006 -  Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 
Legii administraţiei publice locale nr.215/2001. (termen de depunere a 
amendamentelor: 17.02; termen aprobat de BP. pentru depunerea 
raportului: 02.03) 

 
 DIVERSE 
 
 La punctele 1 şi 2 ale ordinii de zi, respectivele proiecte de legi au fost 
avizate favorabil cu unanimitate de voturi. 



 3 
 

 La punctul 3 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost 
avizată favorabil cu 10 voturi pentru şi 6 voturi împotrivă. 
 La punctul 4 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost 
avizată negativ cu 11 voturi pentru, 6 voturi împotrivă şi 2 abţineri. 
 La punctul 5 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost 
dezbătută şi respinsă cu 12 voturi pentru şi 4 împotrivă. 
 La punctul 6 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost 
dezbătută în prezenţa reprezentantului Ministerului Mediului şi Gospodăririi 
Apelor şi respinsă cu 9 voturi pentru, 7 voturi împotrivă şi 1 abţinere. 
 La punctul 7 al odinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost 
dezbătută în prezenţa iniţiatorului Gheorghe Funar - senator şi respinsă cu 9 voturi 
pentru, 7 voturi împotrivă şi 1 abţinere. 
 La punctul 8 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost 
dezbătută în prezenţa iniţiatorului Gheorghe Funar - senator şi respinsă cu 
unanimitate de voturi. 
 La punctul 9 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost 
respinsă cu 14 voturi pentru şi 1 vot împotrivă. 
 La punctul 10 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost 
dezbătută în prezenţa iniţiatorilor şi votată favorabil cu 14 voturi pentru şi 1 vot 
împotrivă. 
 La punctul 11 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost dezbătut 
articol cu articol împreună cu amendamentele formulate, în prezenţa 
reprezentanţilor Ministerului Administraţiei şi Internelor şi votat favorabil cu 
unanimitate de voturi. 
 La punctul 12 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost dezbătut 
articol cu articol împreună cu amendamentele formulate, în prezenţa 
reprezentanţilor Ministerului Administraţiei şi Internelor şi votat favorabil cu 
unanimitate de voturi. 
 
 DIVERSE 
 

1. Invitaţia adresată de Asociaţia Oraşelor din România, pentru participarea la 
cea de-a XII-a Adunare Generală a acesteia, ce va avea loc la Sinaia, în 
perioada 21 – 23 martie 2006. Au fost desemnaţi să participe din partea 
Comisiei, domnii deputaţi Stănescu Cristian (Grupul parlamentar al PRM) şi 
Popescu Florin Aurelian (Grupul parlamentar al PNL). 

 
2. Invitaţia adresată de Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor, pentru 

participarea la Reuniunea Miniştrilor Mediului din Statele Membre ale 
Organizaţiei de cooperare Economică a Mării Negre (OCEMN), ce va avea 
loc la Palatul Parlamentului, în data de 3 martie 2006. Din partea Comisiei, 
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au fost desemnaţi să participe: doamna deputat Anca Constantinescu 
(Grupul parlamentar al PD) şi domnul deputat Petru Lificiu (independent). 

 
3. Invitaţia adresată de Organizaţia Parlamentarii Lumii pentru Habitat (GPH), 

pentru a participa la cel de-al V-lea Forum Regional pentru Europa, ce va 
avea loc la Haga, în Olanda, în perioada 12 – 13 mai 2006. Din partea 
Comisiei, au fost desemnaţi să participe: domnul deputat Traian Igaş, 
vicepreşedinte (Grupul parlamentar al PD), doamna deputat Anca 
Constantinescu (Grupul parlamentar al PD) şi domnul deputat Cornel 
Bardan (Grupul parlamentar al PD). 

   
  Din numărul total de 28 membri ai Comisiei, au fost prezenţi în 
ambele zile 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 (PD), Călin 
Ion (PSD), Constantinescu Anca (PD), Oltean Ioan (PD), Diaconescu Marin 
(PSD), Lificiu Petru (independent), Liga Dănuţ (PD), 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                     SERES DENES   
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