COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ,
AMENAJAREA TERITORIULUI SI ECHILIBRU
ECOLOGIC

18.10.2007

PROCES VERBAL
din zilele de 16, 17 şi 18 octombrie 2007
La lucrările şedinţelor Comisiei din zilele de 16 şi 17 octombrie 2007,
din numărul total de 29 deputaţi membri ai Comisiei, au fost prezenţi 23 deputaţi,
fiind absenţi domnii deputaţi Marian-Jean Marinescu (PD), Rovana Plumb (PSD)
şi Cristian Stănescu (PRM) – europarlamentari, Cristian Adomniţei (PNL) –
ministru, Valeriu Ştefan Zgonea (PSD) – delegaţie în străinătate şi Ioan Oltean
(PD), iar în ziua de 18 octombrie 2007 au fost prezenţi 22 deputaţi, fiind absenţi
domnii deputaţi Relu Fenechiu (PNL) şi Valeriu Ştefan Zgonea (PSD) – delegaţie
în străinătate, Marian-Jean Marinescu (PD), Rovana Plumb (PSD) şi Cristian
Stănescu (PRM) – europarlamentari, Cristian Adomniţei (PNL) – ministru, şi Ioan
Oltean (PD).
La lucrările şedinţei din 16 octombrie 2007 au participat ca invitaţi
domnul Pătuleanu Marin - secretar de stat şi Jantea Dumitru – director în cadrul
Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, Horia Irimia - secretar de stat,
Marin Cotescu – director general adjunct şi Marius Vasiliu - consilier în cadrul
Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, Adrian Chesaru –
consilier şi Smaranda Sanad John - consilier în cadrul Ministerului Mediului şi
Dezvoltării Durabile şi Ardeleanu Sorin – consilier în cadrul Gărzii Naţionale de
Mediu.
Lucrările şedinţelor din zilele de 16 şi 17 octombrie 2007 au fost conduse
de domnul deputat Relu Fenechiu, preşedintele Comisiei pentru administraţie
publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic, iar lucrările şedinţei din ziua
de 18 octombrie 2007 au fost conduse de domnul deputat Mircea Duşa,
vicepreşedintele Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi
echilibru ecologic.
Pe ordinea de zi a şedinţelor au figurat următoarele probleme:
Şedinţă comună cu Comisia pentru buget finanţe şi bănci:
1. PL-x nr. 323/2007 – Proiect de Lege pentru reglementarea sprijinului
financiar acordat tinerilor şi familiilor de tineri la închirierea locuinţei
(reexaminare)
2. Pl-x nr. 281/2007 - Propunere legislativă de modificare şi completare a
Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale (reexaminare)
3. PL-x nr. 536/2007 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 46/2007 pentru completarea art.63 din Legea
nr.273/2006 privind finanţele publice locale
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4. Pl-x nr. 614/2007 - Propunere legislativă pentru completarea şi modificarea
Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale
Şedinţă Comisia pentru administraţie publică:
AVIZE
5. PL-x nr. 669/2007 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.98/2007 pentru ratificarea celui de-al doilea
Protocol Adiţional, semnat la Bucureşti la 23 iulie 2007, la Convenţia între
Ministerul Administraţiei şi Internelor din România şi Ministerul Afacerilor
Externe din Republica Franceză privind condiţiile de funcţionare a Cursului
Superior Internaţional al Şcolii de aplicaţie pentru Ofiţeri „Mihai Viteazul” a
Jandarmeriei Române, semnată la Bucureşti la 11 iulie 2003, precum şi a
celui de-al doilea Protocol Adiţional, semnat la Bucureşti la 23 iulie 2007, la
Convenţia de finanţare între Ministerul Administraţiei şi Internelor din
România şi Ministerul Afacerilor Externe din Republica Franceză privind
participarea părţii franceze la finanţarea întreţinerii stagiarilor de la cursul
superior internaţional al Şcolii de Aplicaţie pentru Ofiţeri „Mihai Viteazul” a
Jandarmeriei Române, semnată la Bucureşti la 11 iulie 2003. termen
depunere amendamente: 15-10-2007 termen depunere raport: 19-10-2007
6. PL-x nr. 662/2007 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.65/2007 pentru modificarea şi completarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/2006 privind înfiinţarea,
organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale termen
depunere amendamente: 18-10-2007 termen depunere raport: 25-10-2007
7. PL-x nr. 663/2007 - Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.75/2007 privind exceptarea de la plată a taxelor şi a
altor sume prevăzute de art. 92 alin (4) din Legea fondului funciar nr.
18/1991, de art. 55, 56, şi 58 din Legea nr. 26/1996- Codul silvic şi ale art.
24 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea
regimului silvic şi administrarea fondului forestier naţional, precum şi
adoptarea unor măsuri pentru întocmirea, avizarea şi aprobarea
documentaţiilor necesare pentru scoaterea terenurilor destinate construcţiei
de drumuri de interes naţional din circuitul agricol şi, respectiv, din fondul
naţional silvic termen depunere amendamente: 18-10-2007
termen
depunere raport: 25-10-2007
FOND
8. Pl-x nr. 538/2007 - Propunere legislativă privind reorganizarea şi
funcţionarea Gărzii Naţionale de Mediu termen depunere amendamente: 2509-2007 termen depunere raport: 02-10-2007
9. Pl-x nr. 481/2007 - Propunere legislativă privind modificarea anexei la
Ordonanţa de urgenţă a Guvenului nr.51/2006 pentru aprobarea Programului
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naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală
termen depunere amendamente: 25-09-2007 termen depunere raport: 0210-2007 (Raport comun cu Comisia pentru industrii şi servicii)
10. Pl-x nr. 513/2007 - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea
Legii nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
termen depunere amendamente: 02-10-2007 termen depunere raport: 0910-2007
11. Pl-x nr. 595/2007 - Propunere legislativă pentru înfiinţarea comunei
Suhurlui prin reorganizarea comunei Rediu, judeţul Galaţi termen depunere
amendamente: 15-10-2007 termen depunere raport: 19-10-2007 termen
constituţional: 01-11-2007
12. Pl-x nr. 607/2007 - Propunere legislativă pentru înfiinţarea comunei Osoi,
judeţul Iaşi, prin reorganizarea comunei Comarna termen depunere
amendamente: 17-10-2007 termen depunere raport: 23-10-2007 termen
constituţional: 07-11-2007
13. PL-x nr. 660/2007 - Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între
Guvernul României şi Guvernul Republicii Finlanda asupra cooperării
privind Implementarea în Comun şi Comercializarea Internaţională a
Emisiilor în baza Protocolului de la Kyoto la Convenţia-cadru a Naţiunilor
Unite asupra Schimbărilor Climatice, semnat la Bruxelles la 17 decembrie
2006 termen depunere amendamente: 15-10-2007 termen depunere raport:
19-10-2007
14. Pl-x nr. 567/2007 - Propunere legislativă pentru modificarea alin.(3) al
art.52 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind protecţia
mediului termen depunere amendamente: 16-10-2007 termen depunere
raport: 23-10-2007
15. Pl-x nr. 568/2007 - Propunere legislativă privind modificarea Anexei nr.1
din Legea nr.114/1996-legea locuinţei termen depunere amendamente: 1610-2007 termen depunere raport: 23-10-2007
16. Pl-x nr. 572/2007 - Propunere legislativă privind valorificarea declaraţiilor
politice termen depunere amendamente: 16-10-2007 termen depunere
raport: 23-10-2007
17. Pl-x nr. 574/2007 - Propunere legislativă privind reprezentarea României în
"Parcul Lumii" de la Beijing termen depunere amendamente: 16-10-2007
termen depunere raport: 23-10-2007
18. Pl-x nr. 569/2007 - Propunere legislativă privind modificarea şi completarea
art.7 din Ordonanţa Guvernului nr.80/2001 privind stabilirea unor normative
de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice
termen depunere amendamente: 16-10-2007 termen depunere raport: 2310-2007
19. Pl-x nr. 606/2007 - Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.
215/2001 privind administraţia publică locală termen depunere
amendamente: 17-10-2007 termen depunere raport: 23-10-2007 termen
constituţional: 07-11-2007
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Şedinţă comună cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi:
20. Pl-x nr. 418/2007 - Propunere legislativă pentru completarea Legii
nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică
La punctul 1 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost dezbătut în
şedinţa comună cu Comisia pentru buget, finanţe şi bănci din data de 16 octombrie
2007 şi a fost amânat.
La punctul 2 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost dezbătută
în şedinţa comună cu Comisia pentru buget, finanţe şi bănci din data de 16
octombrie 2007 şi s-a votat cu unanimitate de voturi menţinerea raportului de
respingere.
La punctul 3 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost dezbătut în
şedinţa comună cu Comisia pentru buget, finanţe şi bănci din data de 16 octombrie
2007 şi a fost votat favorabil cu unanimitate de voturi.
La punctul 4 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost dezbătută
în şedinţa comună cu Comisia pentru buget, finanţe şi bănci din data de 16
octombrie 2007 şi a fost respinsă cu 21 voturi pentru şi 9 abţineri din numărul celor
prezenţi la vot.
La punctul 5 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat
favorabil cu unanimitate de voturi.
La punctul 6 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat
favorabil cu 22 voturi pentru şi 1 vot împotrivă.
La punctul 7 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat negativ
cu unanimitate de voturi.
La punctul 8 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost respinsă
cu 20 voturi pentru şi 3 împotrivă.
La punctele 9, 10, 11 şi 14 ale ordinii de zi, respectivele propuneri
legislative au fost amânate.
La punctul 12 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost votată
favorabil cu 22 voturi pentru şi 1 vot împotrivă.
La punctul 13 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost votat
favorabil cu unanimitate de voturi.
La punctele 15, 16, 17, 18 şi 19 ale ordinii de zi, respectivele propuneri
legislative au fost respinse cu unanimitate de voturi.
La punctul 20 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost
dezbătută în şedinţa comună cu Comisia juridică de disciplină şi imunităţi din data
de 16 octombrie 2007 şi a fost respinsă cu unanimitate de voturi.

VICEPREŞEDINTE,

SECRETAR,
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MIRCEA DUŞA

SEREŞ DENEŞ

