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AMENAJAREA TERITORIULUI SI ECHILIBRU                      Nr.26/1480     

                        ECOLOGIC   
  

                                                                                 
SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 

din zilele 6 şi 7 martie 2007  
 
 
  Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 6 martie 2007 între orele 
1400 – 1900 şi în ziua de 7 martie 2007 între orele 830 – 1630. 

 Pe ordinea de zi a şedinţelor au figurat următoarele probleme:  
   

AVIZE 
 
1. Pl-x nr. 75/2007 - Propunere legislativă privind organizarea şi funcţionare 

unei societăţi de profil pentru distribuţia apei potabile şi canalizare în 
regiunile rurale termen depunere amendamente: 06-03-2007  termen 
depunere raport: 20-03-2007  

2. Pl-x nr. 14/2007 - Propunere legislativă privind unele măsuri de stimulare 
şi dezvoltare a spiritului antreprenorial în rândul tinerilor termen depunere 
amendamente: 28-02-2007  termen depunere raport: 07-03-2007  

 
SESIZĂRI ÎN FOND 

 
3. Pl-x nr. 84/2007 - Propunere legislativă privind transmiterea unor imobile 

aparţinând Memorialului Ipoteşti Centrului Naţional de studii "Mihai 
Eminescu", judeţul Botoşani, instituţie publică de interes naţional, din 
domeniul public al judeţului Botoşani şi din administrarea Consiliului 
Judeţean Botoşani, în domeniul public al statului şi atribuirea acestuia în 
folosinţa gratuită a Uniunii Scriitorilor din România, pe o perioadă de 49 
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de ani termen depunere amendamente: 06-03-2007  termen depunere 
raport: 20-03-2007  

4. PL nr. 508/2002 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.73/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor 
publice de alimentare cu energie termică produsă centralizat. 

5. PL-x nr. 72/2007 - Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr.20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului 
seismic al construcţiilor existente termen depunere amendamente: 06-03-
2007  termen depunere raport: 20-03-2007  

6. Pl-x nr. 62/2007 - Propunere legislativă pentru modificarea Legii 90/2001 
privind organizarea şi funcţionarea Guvernului termen depunere 
amendamente: 05-03-2007  termen depunere raport: 12-03-2007  

7. Pl-x nr. 16/2007 - Propunere legislativă privind organizarea şi funcţionarea 
creşelor termen depunere amendamente: 13-02-2007  termen depunere 
raport: 19-02-2007 

8. Pl-x nr. 54/2007 - Propunere legislativă privind modificarea Art.II din 
Legea nr.249/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr.393/2004 
privind Statutul aleşilor locali (Raport comun cu Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi) 

9. Pl-x nr. 521/2006 - Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii privind constituirea dreptului de proprietate privată 
asupra terenurilor situate în intravilanul localităţilor în Delta Dunării 
nr.679/2002 (Raport comun cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi) 

10. Pl-x nr. 549/2006 - Propunere legislativă de modificare a Legii nr.3/2000 
privind organizarea şi desfăşurarea referendumului (Raport comun cu 
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi) 

11. Pl-x nr. 22/2007 - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 
art.25 din Legea nr.114/1996, Legea locuinţei termen depunere 
amendamente: 21-02-2007  termen depunere raport: 06-03-2007 (Raport 
comun cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi) 

12. Pl-x nr. 36/2007 - Propunere legislativă privind înfiinţarea adăposturilor şi 
a centrelor de urgenţă 

 
 La punctul 1 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost 
avizată negativ cu unanimitate de voturi. 
 La punctul 2 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă, a fost 
avizată favorabil cu unanimitate de voturi. 
 La punctele 3 şi 12 ale ordinii de zi, respectivele propuneri legislative au 
fost respinse cu unanimitate de voturi. 
 La punctele 4 şi 5 ale ordinii de zi, respectivele proiecte de legi au fost 
votate favorabil cu unanimitate de voturi. 
 La punctul 6 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost 
respinsă cu 14 voturi pentru, 1 vot împotrivă şi 1 abţinere. În ziua de 5 martie 
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2007 orele 1600 propunerea legislativă a fost reanalizată de către iniţiator - 
domnul senator Paul Păcuraru şi doamnele deputat Rovana Plumb şi Anca 
Constantinescu, împreună cu reprezentanţii Ministerului Sănătăţii Publice, ai 
Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei şi ai Ministerului 
Educaţiei şi Cercetării. 
 La punctul 7 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost 
respinsă cu 14 voturi pentru şi 1 vot împotrivă.  
 La punctul 8 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost 
amânată cu majoritate de voturi în şedinţa comună cu Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi.  
 La punctul 9 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost 
respinsă cu 8 voturi pentru, 5 voturi împotrivă şi 2 abţineri în şedinţa comună 
cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi. 
 La punctul 10 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost 
respinsă cu 23 voturi pentru şi 3 voturi împotrivă în şedinţa comună cu Comisia 
juridică, de disciplină şi imunităţi. 
 La punctul 11 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost 
amânată în şedinţa comună cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi. 
   

 În zilele de 6 şi 7 martie 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 Apostolache (PSD),  Cornel Ştefan Bardan (PD), 
Bogdan Cantaragiu (PD), Ion Călin (PSD), Anca Constantinescu (PD), Marin 
Diaconescu (PRM), Petru Lificiu  (independent), Dănuţ Liga (PD), Costică 
Macaleţi (PSD), 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, iar domnul deputat Mihai 
Dan Marian (PNL) a fost înlocuit de domnul deputat Ionel Palăr (PNL) în 
ambele zile. 
 
 
     
 
         PREŞEDINTE,                       SECRETAR, 
  
                         RELU FENECHIU                                SEREŞ DENEŞ  


