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                        ECOLOGIC 
   
 

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
din zilele de 14 şi 15 februarie 2006  

 
  Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 14 februarie 2006, între orele 
1400 – 1900 şi în ziua de 15 februarie 2006 între orele 830 - 1630. 
        

 Pe ordinea de zi a şedinţelor au figurat următoarele probleme: 
 

SESIZĂRI ÎN FOND 
 

1. Pl-x 641/2005 - Propunere legislativă pentru declararea ca oraş a 
comunei Livada, jud. Satu-Mare.  

2. Pl-x 656/2005 - Propunere legislativă privind modificarea şi completarea 
Legii nr.453/2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr.50/1991 
privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri 
pentru realizarea locuinţelor.  

3. Pl-x 658/2005 - Propunere legislativă privind rezolvarea situaţiei 
terenurilor cu destinaţii speciale.  

4. PL-x 668/2005 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.147/2005 pentru modificarea Ordonanţei 
Guvernului nr.44/2005 privind unele măsuri pentru construirea şi/sau 
reabilitarea caselor de locuit din zonele afectate de inundaţiile produse în 
anul 2005.  

5. PL-x 11/2006 - Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 152/2005 privind prevenirea şi controlul integrat al 
poluării.  
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6. PL-x 13/2006 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.156/2005 privind suplimentarea numărului maxim de 
posturi finanţat pentru Cancelaria Primului - Ministru.  

7. PL-x 22/2006 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr. 173/2005 pentru modificarea alin.(2) al art.8 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor 
măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale.  

 
 La punctul 1 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost 
dezbătută în prezenţa iniţiatorului şi votată favorabil cu 12 voturi pentru, 4 voturi 
împotrivă şi 1 abţinere. 
 La punctul 2 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost 
dezbătută şi votată negativ cu 10 voturi pentru şi 8 abţineri. 
 La punctul 3 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost 
dezbătută şi votată negativ cu unanimitate de voturi. 
 La punctele 4, 5 şi 7 ale ordinii de zi, respectivele proiecte de legi au 
fost dezbătute în prezenţa reprezentanţilor ministerelor şi votate favorabil cu 
unanimitate de voturi. 
 La punctul 6 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost dezbătut 
în prezenţa domnului Tudor Chiuariu, Secretar de Stat în Cancelaria Primului 
Ministru şi votat favorabil cu 9 voturi pentru, 1 vot împotrivă şi 7 abţineri.   
  
  Din numărul total de 28 membri ai Comisiei, au fost prezenţi 26 
deputaţi după cum urmează: Fenechiu Relu (PNL), Duşa Mircea (PSD), Igaş 
Traian Constantin (PD), Seres Dénes (UDMR), Soporan Vasile Filip (PSD), Antal 
Árpád-András (UDMR), Apostolache Mihai Cristian (PSD), Bardan Cornel 
Ştefan(PD), Buzatu Dan Horaţiu (PNL), Cantaragiu Bogdan (independent), Călin 
Ion (PSD), Constantinescu Anca (PD), Oltean Ioan (PD), Diaconescu Marin 
(PSD), Lificiu Petru (independent), Liga Dănuţ (independent), Macaleţi Costică 
(PSD), Mazăre Alexandru(PSD), Mănescu Rareş Şerban (PNL), Motreanu Dan 
Ştefan (PNL), Popescu Florin Aurelian (PNL), Pupeză Viorel (PSD), Stănescu 
Cristian (PRM), Tudor Constantin (PC), Ţundrea Ioan (PC), Vlădoiu Aurel (PSD), 
fiind absenţi domnii deputaţi Marinescu Marian-Jean  (PD) şi Zgonea Valeriu 
Ştefan(PSD) - europarlamentari. 
 
 

 
 

    PREŞEDINTE,       SECRETAR, 
 
                   RELU FENECHIU                     SERES DENES   
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