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COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ,           21.06.2006             
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                        ECOLOGIC 
 

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
din zilele de 20 şi 21 iunie 2006  

 
  Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 20 iunie 2006, între orele 
1400 – 1900  şi în ziua de 21 iunie 2006 între orele 830 – 1630 . 

 Pe ordinea de zi a şedinţelor au figurat următoarele probleme: 
 

SESIZĂRI ÎN FOND 
 
1. Pl-x nr. 436/2006 - Propunere legislativă privind depunerea de coroane 

de flori şi jerbe cu panglică Tricoloră la monumentele istorice. termen 
depunere amendamente:13-06-2006 termen depunere raport: 27-06-
2006  

2. Pl-x nr. 500/2006 - Propunere legislativă privind modificarea şi 
completarea Legii nr.462/2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.236/2000 privind regimul ariilor naturale protejate, 
conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice. termen 
depunere amendamente:20-06-2006 termen depunere raport: 30-06-
2006  

3. Pl-x nr. 504/2006 - Propunere legislativă privind modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă nr.236 din 24 noiembrie 2000 a 
Guvernului României privind regimul ariilor naturale protejate, 
conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr.462 din 18 iulie 2001.  termen 
depunere amendamente: 20-06-2006  termen depunere raport: 30-06-
2006  

4. PL-x nr. 509/2006 - Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcţiilor şi unele 
măsuri pentru realizarea locuinţelor, republicată. termen depunere 
amendamente: 19-06-2006  termen depunere raport: 28-06-2006  
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5. Pl-x nr. 510/2006 – Proiect de lege privind creşterea siguranţei în 
unităţile de învăţământ.  termen depunere amendamente: 19-06-2006 
termen depunere raport: 28-06-2006  

 
  DIVERSE 
 

 La punctul 1 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost 
respinsă cu unanimitate de voturi. 
 La punctele 2 şi 5 ale ordinii de zi, respectiva propunere legislativă şi 
respectivul proiect de lege au fost amânate. 
 La punctul 3 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost 
respinsă cu 11 voturi pentru, 4 voturi împotrivă şi 3 abţineri. 
 La punctul 4 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost votat 
favorabil cu unanimitate de voturi. 
 La punctul „Diverse” s-a discutat despre invitaţia „Asociaţiei slovene 
pentru biomasă” la A 7-a Conferinţă Internaţională SLOBIOM 2006 „Energia 
regenerabilă şi Protocolul de la Kyoto pentru Europa de Sud-Est” ce va avea 
loc în perioada 3 - 4 iulie 2006 la Ljubljana, Slovenia. În urma propunerilor 
efectuate şi supunerii la vot, au fost desemnaţi să participe la această conferinţă 
domnii deputaţi: Duşa Mircea, Rovana Plumb şi Petru Lificiu. 
 
    
  În ziua de 20 iunie 2006, din numărul total de 29 membri ai 
Comisiei, au fost prezenţi 26 deputaţi după cum urmează: Fenechiu Relu (PNL), 
Duşa Mircea (PSD), 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 (independent), Lificiu Petru 
(independent), Liga Dănuţ (PD), Macaleţi Costică (PSD), Mazăre Alexandru 
(PSD), Mănescu Rareş Şerban (PNL), Motreanu Dan Ştefan (PNL), Popescu 
Florin Aurelian (PNL), Plumb Rovana (PSD), Pupeză Viorel (PSD), Stănescu 
Cristian (PRM), Tudor Constantin (PC),  Vlădoiu Aurel (PSD), Zgonea Valeriu 
Ştefan (PSD), iar Seres Dénes (UDMR) – înlocuit de Tamas Sandor (UDMR), 
fiind absenţi domnii deputaţi: Igaş Traian Constantin (PD), Marinescu Marian-
Jean (PD) şi  Ţundrea Ioan (PC) – delegaţie în străinătate. 
 
  În ziua de 21 iunie 2006, din numărul total de 29 membri ai 
Comisiei, au fost prezenţi 25 deputaţi după cum urmează: Fenechiu Relu (PNL), 
Duşa Mircea (PSD), Soporan Vasile Filip (PSD), 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 (independent), Lificiu Petru (independent), Liga Dănuţ (PD), 
Macaleţi Costică (PSD), Mazăre Alexandru (PSD), Mănescu Rareş Şerban 
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(PNL), Motreanu Dan Ştefan (PNL), Popescu Florin Aurelian (PNL), Plumb 
Rovana (PSD), Pupeză Viorel (PSD), Stănescu Cristian (PRM), Tudor 
Constantin (PC), Vlădoiu Aurel (PSD), Zgonea Valeriu Ştefan (PSD), iar Seres 
Dénes (UDMR) – înlocuit de Tamas Sandor (UDMR), fiind absenţi domnii 
deputaţi: Igaş Traian Constantin (PD), Marinescu Marian-Jean (PD), Antal 
Arpad  Andras (UDMR) şi Ţundrea Ioan (PC) – delegaţie în străinătate. 
 
 
 
 
 
 

 
    PREŞEDINTE,                       SECRETAR, 
  
                   RELU FENECHIU                   VASILE FILIP SOPORAN 
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