
 
COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ,        07.02.2008         
AMENAJAREA TERITORIULUI SI ECHILIBRU         
                             ECOLOGIC                                             
 
 
 

PROCES VERBAL 
din zilele de 5, 6 şi 7 februarie 2008 

  
 
 La lucrările şedinţelor Comisiei din zilele de 5, 6 şi 7 februarie 2008,  
din numărul total de 27 deputaţi membri ai Comisiei, au fost prezenţi 25 deputaţi, 
fiind absenţi domnii deputaţi: Relu Fenechiu (PNL), Cristian Adomniţei (PNL) – 
ministru.  
 
 La lucrările şedinţei din 5 februarie 2008, au participat ca invitaţi: domnul 
Şonea Cristinel – Director adjunct, în cadrul Agenţiei Naţionale  pentru Ameliorare 
şi Reproducţie în Zootehnie, domnul Mitrofan Mihail Valentin – Consilier juridic, 
în cadrul Direcţiei Generale de Dezvoltare Rurală, Ministerul Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale, doamna Niculescu Magdalena - Director general adjunct, în 
cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor, domnul Găman Sorin - Director 
general, în cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor. 
 
 Lucrările şedinţelor din zilele de 5, 6 şi 7 februarie 2008, 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:  
   

AVIZE 
 

1. Pl-x nr. 849/2007 - Propunere legislativă pentru completarea art.14 din 
Legea nr.3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului termen 
depunere amendamente: 05-02-2008  termen depunere raport: 21-02-2008 

2. PL-x nr. 889/2007 - Proiect de Lege pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi 
a Senatului termen depunere amendamente: 07-02-2008  termen depunere 
raport: 19-02-2008 

3. PL-x nr. 893/2007 - Proiect de Lege pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi 
Senatului termen depunere amendamente: 11-02-2008  termen depunere 
raport: 21-02-2008 

4. PL-x nr. 894/2007 - Proiect de Lege privind modificarea şi completarea 
Legii nr.373/2004 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului 
termen depunere amendamente: 11-02-2008  termen depunere raport: 21-
02-2008 
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5. Pl-x nr. 875/2007 - Propunere legislativă privind votul electronic termen 
depunere amendamente: 12-02-2008  termen depunere raport: 26-02-2008 

6. PL-x nr. 901/2007 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului nr. 116/2007 privind organizarea şi funcţionarea 
Agenţiei Naţionale pentru Prestaţii Sociale termen depunere amendamente: 
07-02-2008  termen depunere raport: 19-02-2008 

7. PL-x nr. 907/2007 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului nr. 95/2007 pentru modificarea Legii nr.115/1999 
privind responsabilitatea ministerială termen depunere amendamente: 07-
02-2008  termen depunere raport: 19-02-2008 

8. PL-x nr. 910/2007 - Proiect de Lege pentru modificarea art.23 din Legea 
nr.115/1999 privind responsabilitatea ministerială, republicată termen 
depunere amendamente: 07-02-2008  termen depunere raport: 19-02-2008 

9. Pl-x nr. 797/2007 - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 
Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic termen depunere 
amendamente: 28-12-2007  termen depunere raport: 08-02-2008 

10. Pl-x nr. 879/2007 - Propunere legislativă pentru modificarea art.11 din 
Legea nr.7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar termen 
depunere amendamente: 12-02-2008  termen depunere raport: 26-02-2008 

11. Pl-x nr. 881/2007 - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.7/2006 privind Statutul funcţionarului public parlamentar termen 
depunere amendamente: 12-02-2008  termen depunere raport: 26-02-2008 

12. PL-x nr. 908/2007 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.96/2007 privind adoptarea unor măsuri referitoare 
la alegerile pentru Parlamentul European din anul 2007 termen depunere 
amendamente: 07-02-2008  termen depunere raport: 19-02-2008 

13. Pl-x nr. 787/2007 -  Propunere legislativă pentru completarea Legii nr. 
234/23 aprilie 2002 pentru aprobarea O.G. 85/2001 privind organizarea şi 
funcţionarea asociaţiilor de proprietari termen depunere amendamente: 07-
02-2008  termen depunere raport: 14-02-2008 

14. Pl-x nr. 868/2007 - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 
Legii nr. 146 din 1 aprilie 2002 privind regimul juridic al fundaţiilor 
judeţene pentru tineret şi a municipiului Bucureşti termen depunere 
amendamente: 07-02-2008  termen depunere raport: 14-02-2008 

15. PL-x nr. 911/2007 - Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii termen 
depunere amendamente: 12-02-2008  termen depunere raport: 21-02-2008 

16. Pl-x nr. 833/2007  - Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea art. 9 din Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situaţiei 
juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea 
statului termen depunere amendamente: 05-02-2008  termen depunere 
raport: 21-02-2008 

17. Pl-x nr. 812/2007 - Propunere legislativă pentru modificarea Legii 
nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în 
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perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare termen depunere amendamente: 07-02-2008  termen 
depunere raport: 19-02-2008 

18. Pl-x nr. 891/2007 - Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.10 
din 8 februarie 2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod 
abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 termen depunere 
amendamente: 07-02-2008  termen depunere raport: 19-02-2008 

19. Pl-x nr. 873/2007 - Propunere legislativă pentru modificarea art.26 din 
Legea nr.400 din 17 iunie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 102/2001 privind modificarea şi completarea Legii nr. 
1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor 
agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului 
funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, precum şi pentru modificarea 
şi completarea Legii nr. 18/1991, republicată termen depunere 
amendamente: 12-02-2008  termen depunere raport: 26-02-2008 

20. PL-x nr. 914/2007 - Proiect de Lege privind modificarea şi completarea 
Legii nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra 
terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii 
fondului funciar nr.18/1991 şi ale Legii nr.169/1997 termen depunere 
amendamente: 14-02-2008  termen depunere raport: 26-02-2008 

21. Pl-x nr. 826/2007 - Propunere legislativă Legea nr.161/2003 privind unele 
măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a 
funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea 
corupţiei, publicată în Monitorul Oficial al României, nr.279bis din 
21/04/2003, cu modificările şi completările ulterioare termen depunere 
amendamente: 05-02-2008  termen depunere raport: 12-02-2008 

22. PL-x nr. 768/2007 - Proiect de Lege pentru completarea art.13 din 
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: 06-02-2008  termen depunere raport: 12-02-2008 

23. Pl-x nr. 882/2007 - Propunere legislativă pentru completarea art.18 din 
Legea nr.325/2006 privind serviciul public de alimentare cu energie termică 
termen depunere amendamente: 12-02-2008  termen depunere raport: 26-
02-2008 

24. PL-x nr. 904/2007 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului nr. 121/2007 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.5/2003 privind acordarea de ajutoare 
pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilitaţi populaţiei pentru plata 
energiei termice termen depunere amendamente: 07-02-2008 termen 
depunere raport: 19-02-2008 

25. Pl-x nr. 840/2007 - Propunere legislativă pentru modificarea art.118 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe 
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drumurile publice termen depunere amendamente: 05-02-2008  termen 
depunere raport: 21-02-2008 

26. Pl-x nr. 824/2007 - Propunere legislativă pentru modificarea alineatului (6) 
al articolului 258 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal termen 
depunere amendamente: 05-02-2008  termen depunere raport: 12-02-2008 

27. Pl-x nr. 869/2007 - Propunere legislativă "Legea comasării" termen 
depunere amendamente: 07-02-2008  termen depunere raport: 14-02-2008 

28. PL-x nr. 861/2007 - Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului nr. 104/2007 privind înfiinţarea Fondului pentru 
dezvoltarea satului românesc termen depunere amendamente: 07-02-2008  
termen depunere raport: 14-02-2008 

29. Pl-x nr. 835/2007 - Propunere legislativă privind regimul juridic al 
falezelor şi plajelor Mării Negre termen depunere amendamente: 05-02-
2008   termen depunere raport: 21-02-2008 

30. Pl-x nr. 878/2007 - Propunere legislativă privind modificarea şi 
completarea Legii nr.205/2004 privind protecţia animalelor termen 
depunere amendamente: 12-02-2008  termen depunere raport: 26-02-2008 

31. PL-x nr. 888/2007 - Proiect de Lege pentru prevenirea cruzimii faţă de 
animale şi protecţia acestora 

32. PL-x nr. 871/2007 - Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 
Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006 termen 
depunere amendamente: 12-02-2008  termen depunere raport: 19-02-2008 

 
FOND 

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

dezafectate ale Ministerului Apărării în cămine studenţeşti (Raport comun 
cu Comisia pentru apărare) termen depunere raport suplimentar: 14-01-
2008 

34. Pl-x nr. 483/2007 - Propunere legislativă privind transformarea cazărmilor 
dezafectate ale Ministerului Apărării Naţionale în locuinţe sociale (Raport 
comun cu Comisia pentru apărare) termen depunere raport suplimentar: 14-
01-2008 

35. Pl-x nr. 615/2007 - Propunere legislativă privind modificarea art.10 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.64/2003 pentru stabilirea unor măsuri 
privind înfiinţarea, organizarea, reorganizarea sau funcţionarea unor 
structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor 
organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi a unor instituţii 
publice (Raport comun cu Comisia pentru agricultură) termen depunere 
raport suplimentar: 14-02-2008 

36. PL-x nr. 798/2007 - Proiect de Lege privind unele măsuri în vederea 
asigurării terenurilor necesare lucrărilor miniere pentru exploatarea 
zăcămintelor de lignit (Raport comun cu Comisia juridică) 
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37. Pl-x nr. 867/2007 - Propunere legislativă privind simplificarea modului de 
accesare a fondurilor comunitare destinate finanţării agriculturii şi 
dezvoltării rurale termen depunere amendamente: 07-02-2008 termen 
depunere raport: 14-02-2008 

38. Pl-x nr. 827/2007 - Propunere legislativă pentru completarea art.15 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/1999 privind protecţia chiriaşilor 
şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţie de locuinţe (Raport comun 
cu Comisia juridică) termen depunere amendamente: 05-02-2008  termen 
depunere raport: 12-02-2008 

 
La punctele 1, 5 şi 30 ale ordinii de zi, respectivele propuneri legislative au 

fost avizate negativ cu majoritate de voturi.  
 La punctele 2, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 26 şi 27 ale 
ordinii de zi, respectivele proiecte de lege şi propuneri legislative au fost avizate 
negativ cu unanimitate de voturi.  

La punctele 3, 4, 6, 7, 8, 12 15, 22, 24, 28, 29 şi 32 ale ordinii de zi, 
respectivele proiecte de lege şi propuneri legislative au fost avizate favorabil cu 
unanimitate de voturi.  

La punctele 20 şi 31 al ordinii de zi, respectivele proiecte de lege au fost 
avizate favorabil cu majoritate de voturi.  
  La punctele 33 şi 34 ale ordinii de zi, pentru respectivul proiect de lege şi 
respectiva propunere legislativă, plenul comisiei a decis cu unanimitate de voturi, 
menţinerea raportului iniţial de respingere.  
 La punctul 35 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost amânată 
cu majoritate de voturi. 
 La punctul 36 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost amânat cu 
unanimitate de voturi. 
 La punctele 37 şi 38 ale ordinii de zi, respectivele propuneri legislative au 
fost respinse cu unanimitate de voturi. 
 
 
       VICEPREŞEDINTE,       SECRETAR, 
 
                                 MIRCEA DUŞA                      SERES DENES 
 
 
 
 
 
 Consilier parlamentar 
 Baban Mona Georgeta 


