
 
  Parlamentul României    

Camera Deputaţilor 
COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ,         29.03.2006             
AMENAJAREA TERITORIULUI SI ECHILIBRU                  Nr.26/805 

                        ECOLOGIC 
 

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
din zilele de 28 şi 29 martie 2006 

 
  Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 
ecologic şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 28 martie 2006 între orele 13.00 – 19.00 şi în 
ziua de 29 martie 2006 între orele 8.30 – 16.30.  

 Pe ordinea de zi a şedinţelor au figurat următoarele probleme: 
 

AVIZE 
1. PL. – x 193/2006 – Proiect de Lege privind protecţia şi promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap. 
2. PL. – x 198/2006 – Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.14/2003, 

Legea partidelor politice. 
3. PL. - x 199/2006 - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.45 din 28 ianuarie 2003, 
cu modificările şi completările ulterioare. 

4. PL. - x 110/2006 – Propunere legislativă pentru înfiinţarea , organizarea şi 
funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Integritate. 

5. Pl. – x 188/2006 – Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr. 10/2006 privind unele măsuri derogatorii de la Legea datoriei 
publice nr.313/2004 

 
SESIZĂRI ÎN FOND 

6. Pl. – x109 /2006 - Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.90/2001 
privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu 
modificările şi completările ulterioare  (termen de depunere a amendamentelor: 
28.03; termen de depunere a raportului: 03.04) 

7. Pl. – x112/2006 - Propunere legislativă pentru înfiinţarea comunei Toboliu, prin 
reorganizarea comunei Girişu de Criş, judeţul Bihor (termen de depunere a 
amendamentelor: 28.03; termen de depunere a raportului: 03.04) 
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8. PL.- x114/2006 -  Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
apelor nr. 107/1996. (termen de depunere a amendamentelor: 22.03; termen de 
depunere a raportului: 28.03) 

9. PL.-x120/2006 – Proiect de Lege privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei 
Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă. (termen de depunere a 
amendamentelor: 24.03; termen de depunere a raportului: 30.03) 

10. PL. – x 144 /2006 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr. 14/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor 
existente.  (termen de depunere a amendamentelor: 29.03; termen de depunere a 
raportului: 4.04) 

11. PL. – x145/2006 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 
16/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 84/2001 
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de 
evidenţă a persoanelor (termen de depunere a amendamentelor: 29.03; termen de 
depunere a raportului: 4.04)  

12. PL. – x180/2006 –Propunere legislativă pentru modificarea articolului 17 din 
Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 (termen de depunere a 
amendamentelor: 29.03; termen de depunere a raportului: 4.04) 

 
  La punctele 1 şi 5 ale ordinii de zi respectivele proiecte de legi au fost avizate 
favorabil cu unanimitate de voturi.  
  La punctul 2 al ordinii de zi respectiva propunere legislativă a fost avizată 
negativ cu unanimitate de voturi. 
  La punctul 3 al ordinii de zi respectiva propunere legislativă a fost dezbătută 
în prezenţa iniţiatorului şi avizată negativ cu 10 voturi pentru şi 8 împotrivă. 
  La punctul 4 al ordinii de zi respectiva propunere legislativă a fost dezbătută 
în prezenţa iniţiatorului şi avizată negativ cu 9 voturi pentru, 1 împotrivă şi 4 abţineri. 
  La punctul 6 al ordinii de zi respectiva propunere legislativă a fost dezbătută 
şi votată favorabil cu 9 voturi pentru, 2 împotrivă şi 4 abţineri.  
  La punctul 7 al ordinii de zi respectiva propunere legislativă a fost respinsă cu 
13 voturi pentru, 2 împotrivă şi 1 abţinere.  
  La punctele 8, 9 şi 11 ale ordinii de zi respectivele proiecte de legi au fost 
dezbătute în prezenţa reprezentanţilor ministerelor de profil şi votate favorabil cu 
unanimitate de voturi.  
  La punctul 10 al ordinii de zi respectivul proiect de lege a fost dezbătut şi 
votat favorabil cu 11 voturi pentru şi 6 abţineri. 
  La punctul 12 al ordinii de zi respectiva propunere legislativă a fost dezbătută 
în prezenţa îniţiatorului şi respinsă cu 20 de voturi pentru şi 1 abţinere. 
 
         Din numărul total de 28 membri ai Comisiei, au fost prezenţi, în ambele zile, 24 
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), Călin Ion (PSD), Constantinescu Anca (PD), Diaconescu Marin (PSD), 
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http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=6965
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=171&cam=2&leg=2004
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=209&cam=2&leg=2004
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=61&cam=2&leg=2004
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=61&cam=2&leg=2004
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=288&cam=2&leg=2004
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=115&cam=2&leg=2004
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=53&cam=2&leg=2004
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=272&cam=2&leg=2004
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=56&cam=2&leg=2004
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=144&cam=2&leg=2004
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=144&cam=2&leg=2004
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=139&cam=2&leg=2004
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=247&cam=2&leg=2004
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=196&cam=2&leg=2004


Lificiu Petru (independent), Liga Dănuţ (PD), Macaleţi Costică (PSD), Mazăre 
Alexandru(PSD), Mănescu Rareş Şerban (PNL), Motreanu Dan Ştefan (PNL), Oltean Ioan 
(PD), Pupeză Viorel (PSD), Vlădoiu Aurel (PSD), Zgonea Valeriu Ştefan(PSD), fiind 
absenţi Marinescu Marian-Jean  (PD), Stănescu Cristian (PRM), Tudor Constantin (PC) şi  
Ţundrea Ioan (PC). 
  La şedinţele din cele două zile, domnul deputat Bogdan Cantaragiu (PD) a 
fost înlocuit de domnul deputat Radu Drăguş (PD) şi domnul deputat Popescu Florian 
Aurelian (PNL) a fost înlocuit de domnul deputat Palăr Ionel (PNL). 
 
    

 
 
 
             PREŞEDINTE, 

 SECRETAR, 
           RELU FENECHIU 

  SERES DENES 
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http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=41&cam=2&leg=2004
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=153&cam=2&leg=2004
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=86&cam=2&leg=2004
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=122&cam=2&leg=2004
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=122&cam=2&leg=2004
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=249&cam=2&leg=2004
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=37&cam=2&leg=2004
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=84&cam=2&leg=2004
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=83&cam=2&leg=2004
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=43&cam=2&leg=2004
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=141&cam=2&leg=2004
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=143&cam=2&leg=2004
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=96&cam=2&leg=2004
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=111&cam=2&leg=2004
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=107&cam=2&leg=2004

