
 
COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ,         6.09.2007         
AMENAJAREA TERITORIULUI SI ECHILIBRU         
                             ECOLOGIC                                             
 
 

PROCES VERBAL 
din zilele de 4, 5 şi 6 septembrie 2007 

  
  La lucrările şedinţelor Comisiei din zilele de  4, 5 şi 6 septembrie 
2007, din numărul total de 29 deputaţi membri ai Comisiei, au fost prezenţi 26 
deputaţi, fiind absenţi domnii deputaţi Ioan Oltean – Grupul parlamentar al PD 
şi Cristian Stănescu – Grupul parlamentar al PRM şi Marian Jean Marinescu – 
Grupul parlamentar al PD - europarlamentari. 
  La lucrările şedinţei din 4 septembrie 2007 au participat ca invitaţi 
domnul Marin Pătuleanu, secretar de stat şi domnul Ovidiu Simina – consilier în 
cadrul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative. 
  Lucrările şedinţelor din zilele de 4, 5 şi 6 septembrie 2007 au fost 
conduse de domnul deputat Relu Fenechiu, preşedintele Comisiei pentru 
administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic. 

 Pe ordinea de zi a şedinţelor au figurat următoarele probleme: 
 

AVIZE 
 
 

1. PL-x nr. 409/2007 - Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 
art.258 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal termen depunere 
amendamente: 06-09-2007  termen depunere raport: 13-09-2007  

2. Pl-x nr. 416/2007 - Propunere legislativă pentru modificarea alin.(6) al 
art.258 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal termen depunere 
amendamente: 06-09-2007 termen depunere raport: 13-09-2007  

3. Pl-x nr. 419/2007 - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.571/2003 cu modificările şi completările ulterioare privind codul 
fiscal termen depunere amendamente: 06-09-2007  termen depunere raport: 
13-09-2007  

4. PL-x nr. 503/2007 - Proiect de Lege privind respingerea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.34/2007 pentru completarea Legii nr. 3/2000 privind 
organizarea şi desfăşurarea referendumului termen depunere amendamente: 
05-09-2007 termen depunere raport: 12-09-2007  

5. Pl-x nr. 457/2007 - Propunere legislativă privind unele măsuri pentru 
asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor 
publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei termen 
depunere amendamente: 06-09-2007  termen depunere raport: 13-09-2007  

6. Pl-x nr. 429/2007 - Propunere legislativă pentru completarea art. 4 din 
Legea nr. 85/2003 termen depunere amendamente: 11-09-2007  termen 
depunere raport: 18-09-2007  
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FOND 

 
7. Pl-x nr. 381/2007 - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.393/2004 privind statutul aleşilor locali termen depunere raport 
suplimentar: septembrie (La votul final nu a fost întrunita majoritatea 
calificata pentru respingere) 

8. PL-x nr. 323/2007 - Proiect de Lege pentru reglementarea sprijinului 
financiar acordat tinerilor şi familiilor de tineri la închirierea locuinţei 
termen depunere raport suplimentar: septembrie (La votul final nu a fost 
întrunita majoritatea calificata pentru respingere) 

9. Pl-x nr. 410/2007 - Propunere legislativă privind acordarea permiselor de 
conducere cu caracter temporar termen depunere amendamente: 06-09-2007  
termen depunere raport: 13-09-2007 (Raport comun cu Comisia pentru 
apărare, ordine publică şi siguranţă naţională) 

10. Pl-x nr. 413/2007 - Propunere legislativă privind dotarea primăriilor din 
comune cu autoturisme termen depunere amendamente: 06-09-2007  termen 
depunere raport: 13-09-2007  

11. Pl-x nr. 418/2007 - Propunere legislativă pentru completarea Legii 
nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică (Raport 
comun cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi) termen depunere 
amendamente: 22-06-2007  termen depunere raport: 29-06-2007  

 
 La punctele 1, 2 şi 3 ale ordinii de zi, respectivul proiect de lege şi 
respectivele propuneri legislative au fost avizate favorabil cu 19 voturi pentru şi 
3 abţineri din numărul celor prezenţi la vot. 
 La punctul 4 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat 
favorabil cu 11 voturi pentru, 3 voturi împotrivă şi 5 abţineri din numărul celor 
prezenţi la vot. 
 La punctul 5 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost 
avizată negativ cu 11 voturi pentru, 4 voturi împotrivă şi 1 abţinere din numărul 
celor prezenţi la vot.  
 La punctul 6 al ordinii de zi, la respectiva propunere legislativă au avut 
loc dezbateri generale. 
 Domnul deputat Petru Lificiu a sesizat că printre domeniile de activitate 
ale Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 
ecologic se află sistemele ecologice şi echilibru ecologic, calitatea aerului, apei 
şi solului, protecţia florei, faunei şi aşezărilor umane. 
 Folosirea tehnologiei prin cianuri în activitatea minieră, în orice etapă a 
exploatării aurului şi argintului, precum şi în orice etapă a procesării şi 
înnobilării reziduurilor, are un impact major asupra mediului natural şi 
organismului uman. Studiile arată că în numeroase ţări s-au constatat efectele 
negative rezultate din utilizarea cianurii în procesele tehnologice, în acest sens 
fiind interzisă întrebuinţarea acesteia. 
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 Domnul deputat Petru Lificiu consideră că este necesară acordarea unui 
aviz favorabil acestei propuneri legislative. 
 Domnul deputat Cornel Ştefan Bardan a atras atenţia asupra faptului că 
această metodă nu este folosită doar în activitatea minieră de extragere a aurului 
şi argintului, iar interzicerea folosirii cianurii şi a compuşilor de cianură în orice 
procent ar avea implicaţii şi în cadrul altor activităţi industriale din ţara noastră, 
atât din punct de vedere al metodelor şi utilajelor folosite, cât şi din punct de 
vedere economic. 
 Domnul deputat Mircea Duşa a susţinut afirmaţiile domnului deputat 
Cornel Ştefan Bardan, din discuţiile avute cu experţi în domeniu constatându-se 
că această metodă ce presupune folosirea cianurilor se aplică şi în cazul altor 
procese tehnologice, având o sferă mai amplă de aplicabilitate, influenţând 
aşadar şi alte sectoare ale industriei şi economiei. 
 Domnul deputat Emil Strungă a remarcat şi existenţa altor tehnologii 
folosite în industria extractivă în afara celei ce implică utilizarea cianurilor. 
 În urma dezbaterilor, domnul deputat Relu Fenechiu, preşedintele 
Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 
ecologic a supus votului avizarea favorabilă, respectiva propunere legislativă 
fiind avizată negativ cu 10 voturi pentru, 5 voturi împotrivă şi 7 abţineri din 
numărul celor prezenţi la vot. 
 La punctul 7 al ordinii de zi, la respectiva propunere legislativă s-a votat 
cu unanimitate de voturi menţinerea raportului de respingere. 
 La punctul 8 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost votat 
favorabil cu 14 voturi pentru şi 8 împotrivă din numărul celor prezenţi la vot. 
 La punctul 9 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost 
respinsă cu 25 voturi pentru şi 1 vot împotrivă. 
 La punctul 10 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost 
respinsă cu unanimitate de voturi. 
 La punctul 11 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost 
votată favorabil cu 12 voturi pentru, 5 voturi împotrivă şi 1 abţinere din numărul 
celor prezenţi la vot. 
 
 
 

 
           PREŞEDINTE,                     SECRETAR, 
 
                          RELU FENECHIU                              SEREŞ DENEŞ 


