
 
COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ,        31.01.2008         
AMENAJAREA TERITORIULUI SI ECHILIBRU         
                             ECOLOGIC                                             
 
 
 

PROCES VERBAL 
din zilele de 28, 29, 30 şi 31 ianuarie 2008 

  
 
 La lucrările şedinţelor Comisiei din zilele de 28, 29 şi 30 ianuarie 2008,  
din numărul total de 27 deputaţi membri ai Comisiei, au fost prezenţi 21 deputaţi, 
fiind absenţi domnii deputaţi Cristian Adomniţei (PNL) – ministru, Anca 
Constantinescu (PD), Ioan Oltean (PD), Valeriu Ştefan Zgonea (PSD), Mircea 
Duşa (PSD) şi Petru Lificiu (PD), în ziua de 31 ianuarie 2008, au fost prezenţi 22 
deputaţi, fiind absenţi domnii deputaţi Cristian Adomniţei (PNL) – ministru, Anca 
Constantinescu (PD), Ioan Oltean (PD), Mircea Duşa (PSD), Petru Lificiu (PD). 
 
 Lucrările şedinţelor din zilele de 28, 29, 30 şi 31 ianuarie 2008, au fost 
conduse de domnul deputat Relu Fenechiu, preşedintele Comisiei pentru 
administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic. 

 
 FOND 

 
1. 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 

 
2. PL-x nr. 214/2007 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.7/2007 pentru modificarea Programului naţional 
privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală, aprobat prin 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.51/2006 

 
3. PL-x nr. 854/2007 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.99/2007 privind unele măsuri pentru sprijinirea 
persoanelor afectate de prăbuşirea blocului situat în cartierul Dumbrava din 
municipiul Zalău, ca urmare a deflagraţiei produse în data de 14 septembrie 
2007  

 
4. PL-x nr. 736/2007 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.92/2007 pentru modificarea şi completarea Legii 
serviciului de salubrizare a localităţilor nr.101/2006 
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5. PL-x nr. 798/2007 - Proiect de Lege privind unele măsuri în vederea 
asigurării terenurilor necesare lucrărilor miniere pentru exploatarea 
zăcămintelor de lignit 

 
6. PL-x nr. 856/2007 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 

urgenţã a Guvernului nr. 108/2007 pentru modificarea alin.(2) al art.8 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.59/2007 privind instituirea 
Programului naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de 
spaţii verzi în localităţi 

 
7. PL-x nr. 480/2007 - Proiect de Lege privind transformarea cazărmilor 

dezafectate ale Ministerului Apărării în cămine studenţeşti  
 

8. Pl-x nr. 483/2007 - Propunere legislativă privind transformarea cazărmilor 
dezafectate ale Ministerului Apărării Naţionale în locuinţe sociale 

 
 
 La punctele 1, 2, 4, 5, 6 şi  7 ale ordinii de zi, respectivele proiecte de lege 
au fost amânate cu majoritate de voturi.   
 
 La punctul 3 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost adoptat cu  
majoritate de voturi.  
 
  La punctul 8 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost amânată 
cu  majoritate de voturi.  
 

 
 
 
       PREŞEDINTE,       SECRETAR, 
 
                          RELU FENECHIU                SERES DENES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Consilier parlamentar 
 Baban Mona Georgeta 


