
 

  Parlamentul României    
Camera Deputaţilor 

 
COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ,        15.02.2007        
AMENAJAREA TERITORIULUI SI ECHILIBRU         Nr.26/1424     

                        ECOLOGIC   
  

                                                                    

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 

din zilele 13, 14 şi 15 februarie 2007  

 

  Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi 

echilibru ecologic şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 13 februarie 2007 între 

orele 1400 – 1900, în ziua de 14 februarie 2007 între orele 830 – 1630 şi în ziua de 

15 februarie 2007 între orele 830 – 1230. 

 Pe ordinea de zi a şedinţelor au figurat următoarele probleme:  

   

AVIZE 

 

1. - Proiect de Lege pentru ratificarea Convenţiei de cooperare poliţienească 

pentru Europa de Sud-Est, adoptată la Viena la 5 mai 2006, semnată de 

România la aceeaşi dată termen depunere amendamente: 13-02-2007 

termen depunere raport: 19-02-2007 (PL-x nr. 12/2007) 

2. - Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României 

şi Guvernul Republicii Bulgaria privind trecerea frontierei de către 

persoane, mijloace de transport, echipamente şi materiale în procesul de 
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construire şi dare în exploatare a unui nou pod mixt (rutier şi feroviar) de 

frontieră între cele două ţări, peste fluviul Dunărea, semnat la Sofia la 31 

iulie 2006 termen depunere amendamente: 14-02-2007 termen depunere 

raport: 20-02-2007 (PL-x nr. 27/2007) 

3. - Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre 

România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, 

pentru finanţarea Proiectului privind serviciile municipale, semnat la 

Bucureşti la 24 iulie 2006 termen depunere amendamente: 09-02-2007  

termen depunere raport: 14-02-2007 (PL-x nr. 8/2007) 

 

SESIZĂRI ÎN FOND 

 

4. - Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii 

nr.152/1998 termen depunere amendamente: 12-12-2006  termen 

depunere raport: 21-12-2006 (Pl-x nr. 897/2006) 

5. - Propunere legislativă privind creşterea siguranţei în unităţile de 

învăţământ (Retrimis la Comisie – Raport comun cu Comisia pentru 

învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport)  termen depunere raport: 13-02-2007 

(Pl-x nr. 510/2006) 

6. - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.133/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 

Departamentului pentru Afaceri Europene termen depunere 

amendamente: 09-02-2007  termen depunere raport: 14-02-2007 (PL-x 

nr. 6/2007) 

7. - Proiect de Lege pentru acceptarea Amendamentului adus la Convenţia 

privind comerţul internaţional cu specii sălbatice de faună şi floră pe cale 

de dispariţie adoptată la Washington la 3 martie 1973, care a fost adoptat 
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la cea de-a patra Conferinţă a Părţilor, la Gaborone la 30 aprilie 1983 

termen depunere amendamente: 09-02-2007  termen depunere raport: 

14-02-2007 (PL-x nr. 2/2007) 

8. - Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii 

152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe termen 

depunere amendamente: 06-02-2007  termen depunere raport: 15-02-

2007 (Pl-x nr. 949/2006) 

9. - Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii 

nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe 

termen depunere amendamente: 06-02-2007  termen depunere raport: 

15-02-2007 (Pl-x nr. 950/2006) 

10. - Propunere legislativă pentru completarea Legii administraţiei 

publice locale nr.215/2001 termen depunere amendamente: 13-02-2007  

termen depunere raport: 19-02-2007 (Pl-x nr. 984/2006) 

11. - Propunere legislativă privind organizarea şi funcţionarea creşelor 

termen depunere amendamente: 13-02-2007  termen depunere raport: 

19-02-2007 (Pl-x nr. 16/2007) 

12. - Propunere legislativă privind înfiinţarea satului Ţepu de Jos prin 

reorganizarea comunei Ţepu, judeţul Galaţi termen depunere 

amendamente: 13-02-2007  termen depunere raport: 19-02-2007 (Pl-x 

nr. 937/2006) 

13. - Propunere legislativă privind înfiinţarea comunei Laleşti, judeţul 

Vaslui prin reorganizarea comunei Puieşti termen depunere 

amendamente: 13-02-2007  termen depunere raport: 19-02-2007 (Pl-x 

nr. 983/2006) 

14. - Proiect de Lege privind intervenţiile active în atmosferă termen: 

20-02-2007 (PL-x nr. 781/2006) 
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  DISCUŢII 

 

 La punctele 1, 2 şi 3 ale ordinii de zi, respectivele proiecte de legi au fost 

avizate favorabil cu unanimitate de voturi. 

 La punctul 4 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost 

respinsă cu 14 voturi pentru, 4 voturi împotrivă şi 1 abţinere. 

 La punctul 5 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost votată 

favorabil cu 26 voturi pentru şi 1 abţinere. 

 La punctul 6 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost votat 

favorabil cu 9 voturi pentru şi 6 abţineri. 

 La punctele 7 şi 12 ale ordinii de zi, respectivul proiect de lege şi 

respectiva propunere legislativă au fost votate favorabil cu unanimitate de 

voturi. 

 La punctele 8, 9, 11, 13 şi 14 ale ordinii de zi, respectivele propuneri 

legislative şi respectivul proiect de lege au fost amânate. 

 La punctul 10 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost 

respinsă cu 10 voturi pentru, 1 vot împotrivă şi 6 abţineri. 

 DISCUŢII 

 Discuţii privind decizia Curţii Constituţionale nr.61/2007 privind 

neconstituţionalitatea art.II a Legii nr.249/2006. 

 

 În zilele de 13, 14 şi 15 februarie 2007, din numărul total de 29 

membri ai Comisiei, au fost prezenţi 27 deputaţi după cum urmează: Relu 

Fenechiu (PNL), Mircea Duşa (PSD), Traian Constantin Igaş (PD), Seres 

Dénes (UDMR), Vasile Filip Soporan (PSD), Cristian Mihai Adomniţei 

(PNL), Antal Arpad Andras (UDMR),  Mihai Cristian Adomniţei (PSD),  

Cornel Ştefan Bardan (PD), Bogdan Cantaragiu (PD), Ion Călin (PSD), Anca 



 5 
 
Constantinescu (PD), Marin Diaconescu (PRM), Petru Lificiu  (independent), 

Dănuţ Liga (PD), Costică Macaleţi (PSD), Mihai Dan Marian (PNL), 

Alexandru Mazăre (PSD),  Rareş Şerban Mănescu (PNL), Ioan Oltean (PD), 

Rovana Plumb (PSD), Viorel Pupeză  (PSD), Emil Strungă (PNL), Constantin 

Tudor (PC), Ioan Ţundrea (PC), Aurel Vlădoiu (PSD), Valeriu Ştefan Zgonea 

(PSD), fiind absenţi domnii deputaţi  Marian-Jean Marinescu (PD) şi Cristian 

Stănescu (PRM) – europarlamentari. 

 

 

     

         PREŞEDINTE,                       SECRETAR, 

  

                     RELU FENECHIU                           SEREŞ DENEŞ  


