
 
COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ,         16.11.2007         
AMENAJAREA TERITORIULUI SI ECHILIBRU         
                             ECOLOGIC                                             
 
 

PROCES VERBAL 
din zilele de 12, 13, 14 şi 15 noiembrie 2007 

  
 
  La lucrările şedinţelor Comisiei din zilele de 12, 13 şi 14 noiembrie 
2007, din numărul total de 29 deputaţi membri ai Comisiei, au fost prezenţi 24 
deputaţi, fiind absenţi domnii deputaţi Marian-Jean Marinescu (PD), Rovana 
Plumb (PSD), Cristian Stănescu (PRM) – europarlamentari, Cristian Adomniţei 
(PNL) - ministru şi Ioan Oltean (PD), iar în ziua de 15 noiembrie 2007, au fost 
prezenţi 23 de deputaţi, fiind absenţi domnii deputaţi Relu Fenechiu (PNL), 
Marian-Jean Marinescu (PD), Rovana Plumb (PSD) şi Cristian Stănescu (PRM) – 
europarlamentari, Cristian Adomniţei (PNL) – ministru, Ioan Oltean (PD).  
 
  La lucrările şedinţei din 12 noiembrie 2007 au participat ca invitaţi 
doamna Tatiana Preda – consilier superior, în cadrul Ministerul Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale şi domnul Mircea Alexandru - secretar general adjunct, în 
cadrul Ministerul Internelor şi Reformei Administrative. 
 
  Lucrările şedinţelor din zilele de 12, 13 şi 14 noiembrie 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. 667/2007 - Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.63/2006 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe 
drumurile publice termen depunere amendamente: 13-11-2007  termen 
depunere raport: 20-11-2007  

2. PL-x nr. 701/2007 - Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului termen 
depunere amendamente: 13-11-2007  termen depunere raport: 20-11-2007  

3. PL-x nr. 709/2007 - Proiect de Lege pentru modificarea Legii tinerilor 
nr.350 /2006 termen depunere amendamente: 15-11-2007  termen depunere 
raport: 22-11-2007  

4. Pl-x nr. 653/2007 - Propunere legislativă pentru modificarea Legii 
nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere 
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termen depunere amendamente: 15-11-2007  termen depunere raport: 22-
11-2007  

5. Pl-x nr. 654/2007 - Propunere legislativă pentru modificarea Legii 
nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere 
termen depunere amendamente: 15-11-2007  termen depunere raport: 22-
11-2007  

6. PL-x nr. 730/2007 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.84/2007 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul 
European, pentru modificarea art.IV alin.(6) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.1/2007 privind unele măsuri pentru organizarea şi 
desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European şi pentru completarea 
art.3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.15/2007 privind unele 
măsuri referitoare la alegerea membrilor din România în Parlamentul 
European din anul 2007 termen depunere amendamente: 15-11-2007  
termen depunere raport: 22-11-2007  

7. PL-x nr. 726/2007 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.72/2007 privind unele măsuri derogatorii de la 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea 
contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări 
publice şi a contractelor de concesiune de servicii termen depunere 
amendamente: 15-11-2007  termen depunere raport: 22-11-2007  

8. PL-x nr. 728/2007 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.81/2007 pentru accelerarea procedurii de acordare a 
despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv termen depunere 
amendamente: 15-11-2007  termen depunere raport: 22-11-2007  

 

FOND 
 

9. Pl-x nr. 672/2007 - Propunere legislativă privind înfiinţarea comunei 
Otelec, prin reorganizarea comunei Uivar, judeţul Timiş termen depunere 
amendamente: 06-11-2007  termen depunere raport: 12-11-2007 termen 
constituţional: 23-11-2007 

10. PL-x nr. 677/2007 - Proiect de Lege pentru completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.21/2004 privind Sistemul Naţional de Management 
al Situaţiilor de Urgenţă termen depunere amendamente: 06-11-2007  
termen depunere raport: 13-11-2007  

11. Pl-x nr. 446/2007 - Propunere legislativă pentru modificarea art.4 din legea 
nr.90/2003 privind vânzarea spaţiilor aflate în proprietatea statului sau a 
unităţilor administrativ-teritoriale, destinate partidelor politice termen 
depunere raport suplimentar: 13-11-2007  

12. Pl-x nr. 587/2007 - Propunere legislativă pentru modificarea articolului 4 al 
Legii 90/2003 privind vânzarea spaţiilor aflate în proprietatea statului sau a 
unităţilor administrativ teritoriale, destinate sediilor partidelor politice  
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13. Pl-x nr. 733/2007 - Propunere legislativă privind modificarea Legii 
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată termen depunere 
amendamente: 12-11-2007   termen depunere raport: 19-11-2007 termen 
constituţional: 19-12-2007 

14. PL-x nr. 699/2007 - Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.51/2007 privind darea unei părţi dintr-un imobil în 
folosinţa gratuită a Ambasadei Franţei la Bucureşti termen depunere 
amendamente: 08-11-2007  termen depunere raport: 15-11-2007  (Raport 
comun cu Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională) 

15. 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 

16. PL-x nr. 719/2007 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.43/2007 privind introducerea deliberată în mediu şi 
introducerea pe piaţă a organismelor modificate genetic termen depunere 
amendamente: 13-11-2007  termen depunere raport: 20-11-2007  (Raport 
comun cu Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice) 

17. PL-x nr. 720/2007 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.44/2007 privind utilizarea în condiţii de izolare a 
microorganismelor modificate genetic termen depunere amendamente: 13-
11-2007  termen depunere raport: 20-11-2007 (Raport comun cu Comisia 
pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice) 

18. PL-x nr. 752/2007 - Proiect de Lege pentru acceptarea amendamentului 
adoptat prin Decizia II/1 a celei de-a doua Reuniuni a părţilor, la Alma Ata, 
Kazahstan, la 25-27 mai 2005, la Convenţia privind accesul la informaţie, 
participarea publicului la luarea deciziei şi accesul la justiţie în probleme de 
mediu, semnată la Aarhus la 25 iunie 1998 termen depunere amendamente: 
13-11-2007  termen depunere raport: 19-11-2007 termen constituţional: 
19-12-2007  (Raport comun cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi) 

 
 La punctul 1 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost avizată 
negativ cu majoritate de voturi (2 împotrivă şi o abţinere). 
 La punctul 2 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat 
favorabil cu majoritate de voturi (1 împotrivă şi 2 abţineri). 
 La punctele 3, 6, 7 şi 8 ale ordinii de zi, respectivele proiecte de legi au fost 
avizate favorabil cu unanimitate de voturi.  
 La punctele 4 şi 5 ale ordinii de zi, respectivele propuneri legislative nu au 
mai fost discutate fiind votate deja, de plenul Camerei Deputaţilor. 

La punctele 9, 14, 15 şi 16 ale ordinii de zi, respectivele propuneri 
legislative şi proiecte de legi au fost amânate cu unanimitate de voturi.  

La punctul 10 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost adoptat cu 23 
de voturi pentru şi o abţinere. 
 La punctul 11 al ordinii de zi, plenul comisiei a decis cu unanimitate de 
voturi menţinerea raportului iniţial de respingere.  
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 La punctul 12 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost 
adoptată cu amendamente, cu unanimitate de voturi.   
 La punctul 13 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost respinsă 
cu unanimitate de voturi. 
 La punctele 14, 15 şi 16 ale ordinii de zi, respectivele proiecte de legi şi 
propuneri legislative au fost amânate cu unanimitate de voturi. 
 La punctele 17 şi 18 ale ordinii de zi, respectivele proiecte de legi au fost 
adoptate cu unanimitate de voturi. 

Şedinţa Comisiei a continuat în ziua de 15 noiembrie 2007, cu studiul 
Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.43/2007 privind introducerea deliberată în mediu şi introducerea pe piaţă a 
organismelor modificate genetic, precum şi a Propunerii legislative pentru 
modificarea alin.(3) al art. 52 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.195/2005 privind protecţia mediului. 
 
 
 
           PREŞEDINTE,                     SECRETAR, 
 
                          RELU FENECHIU                              SEREŞ DENEŞ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Consilier parlamentar 
 Baban Mona Georgeta 
 
 


