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                        ECOLOGIC 
   

 
SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 

din zilele 11 şi 12 aprilie 2006  
 
  Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 11 aprilie 2006, între orele 
1300 – 1800 şi în ziua de 12 aprilie 2006 între orele 1000 - 1630.  

 Pe ordinea de zi a şedinţelor au figurat următoarele probleme: 
 
 

 AVIZE 
 

1. PL. –x 212/2006 - Proiect de Lege privind respingerea Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului nr. 206/2005 pentru modificarea şi completarea 
Legii spitalelor nr.270/2003. (termen depunere amendamente: 12.04.; 
termen depunere raport: 18.04) 

2. Pl. – x 214/2006 –Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.202/2002 privind egalitatea de şanse între femei şi 
bărbaţi modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernului nr.84/2004 
aprobată cu modificări prin Legea nr.501/2004. (termen depunere 
amendamente: 20.04.; termen depunere raport: 27.04) 

3. PL. - x 219/2006 –Proiect de Lege privind respingerea Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului nr. 209/2005 pentru modificarea şi completarea 
unor acte normative din domeniul proprietăţii. (termen depunere 
amendamente: 20.04.; termen depunere raport: 27.04) 

4. PL. –x 234/2006 – Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.11/2006 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în 
sport. (termen depunere amendamente: 02.05.; termen depunere raport: 
16.05)  
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5. PL. – x 235/2006 – Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr. 18/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr. 42/2000 privind îmbunătăţirea finanţării unor programe 
de dezvoltare sectorială iniţiate de Ministerul Culturii şi Cultelor. 
(termen depunere amendamente: 02.05.; termen depunere raport: 16.05)  

6. Pl. – x 236/2006 – Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr. 21/2006 privind regimul concesionării monumentelor 
istorice. (termen depunere amendamente: 02.05.; termen depunere 
raport: 16.05)  

7. Pl. – x 237/2006 – Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr. 24/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
186/2003 privind promovarea culturii scrise. (termen depunere 
amendamente: 02.05.; termen depunere raport: 16.05)  

8. Pl. – x 239/2006 – Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr. 26/2006 pentru modificarea şi completarea Legii 
bibliotecilor nr.334/2002. (termen depunere amendamente: 02.05.; 
termen depunere raport: 16.05)  

9. Pl. – x 240/2006 – Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.144/2000 privind acordarea de facilităţi persoanelor care au 
domiciliul în localitaţile rurale aflate în zonele montane. (termen 
depunere amendamente: 02.05.; termen depunere raport: 16.05)  

10.  Pl. –x 241/2006 – Proiect de Lege privind obligativitatea asigurării 
publicităţii textelor integrale ale contractelor care privesc bunuri 
aparţinând domeniului public sau privat. (termen depunere 
amendamente: 02.05.; termen depunere raport: 16.05)  

11. Pl. – x 243/2006 – Propunere legislativă pentru completarea art.9 din 
Legea nr.112/1995. (termen depunere amendamente: 02.05.; termen 
depunere raport: 16.05)  

 
 SESIZĂRI ÎN FOND 

 
12. Pl. – x 109/2006 – Propunere legislativă pentru modificarea Legii 

nr.90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi 
a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare.(retrimis la 
comisie pentru reexaminare – termen 11.04) 

13. Pl. – x 112/2006 – Propunere legislativă pentru înfiinţarea comunei 
Toboliu, prin reorganizarea comunei Girişu de Criş, judeţul Bihor. 
(retrimis la comisie pentru reexaminare – termen 11.04) 

14. PL. – x 173/2006 - Proiect de Lege privind utilizarea codificării 
standardizate a seturilor de caractere în documentele în formă 
electronică.(termen de depunere amendamente: 05.04; termen de 
depunere raport: 11.04) 
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15. PL. – x 174/2006 - Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 
Legii   nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 
construcţii. (termen depunere amendamente: 05.04; termen depunere 
raport: 11.04) 

16. Pl. – x 377/2005 - Propunere legislativă pentru modificarea Legii 
nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali.(reexaminare la cererea 
Preşedintelui României: termen 13.04.) 

17. Pl. – x 191/2006 – Proiect de Lege privind instituirea unor burse 
acordate de consiliul local, în localităţile din mediul rural. (termen 
depunere amendamente: 07.04; termen depunere raport: 13.04) 

18. Pl. – x 192/2006 – Proiect de Lege privind sprijinul acordat 
investitorilor pentru construirea căminelor studenţeşti private. (termen 
depunere amendamente: 07.04; termen depunere raport: 13.04) 

19. PL –x 207/2006 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului nr. 188/2005 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr. 69/2002 privind regimul juridic al cărţii 
electronice de identitate. (termen depunere amendamente: 12.04; termen 
depunere raport: 18.04) 

20. PL –x 208/2006 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului nr. 189/2005 pentru stabilirea unor măsuri privind 
vehiculele rutiere înmatriculate. (termen depunere amendamente: 12.04; 
termen depunere raport: 18.04) 

21. Pl-x 630/2005 - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 
Anexei 2, cap.A, pct.8 şi 9 a Legii nr.107/1996 şi a Ordonanţei de 
urgenţă nr.107/2002. (retrimis la comisie pentru reexaminare). 

22. PL.-x 277/2005-2006 - Propunere legislativă privind obligativitatea 
înscrierii grupei sanguine şi RH-ului în actul de identitate şi permisul de 
conducere auto. (retrimisă la comisie pentru raport suplimentar). 

  
 La punctul 1 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat 
negativ cu unanimitate de voturi. 
 La punctul 2 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost 
avizată negativ cu 11 voturi pentru, 4 voturi împotrivă şi 2 abţineri. 
 La punctul 3 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat 
negativ cu 12 voturi pentru şi 5 împotrivă. 
 La punctele 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 şi 11 ale ordinii de zi, respectivele 
proiecte de legi şi propuneri legislative au fost amânate. 
 La punctul 12 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă, retrimisă 
la Comisie pentru reexaminare, a fost respinsă cu 13 voturi pentru şi 5 abţineri.  
 La punctul 13 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă, retrimisă 
la Comisie pentru reexaminare, a fost avizată favorabil cu majoritate de voturi. 

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=6255
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 La punctul 14 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost dezbătut 
împreună cu amendamentele formulate, în prezenţa reprezentanţilor Ministerului 
Comunicaţiilor si Tehnologiei Informaţiilor şi votat favorabil cu 20 voturi pentru 
şu 1 împotrivă. 
 La punctele 15, 17 şi 19 ale ordinii de zi, respectivele proiecte de legi au 
fost dezbătute şi votate favorabil cu unanimitate de voturi. 
 La punctul 16 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă, retrimisă 
la Comisie pentru reexaminare la cererea Preşedintelui României, a fost dezbătută 
în prezenţa iniţiatorilor şi votată favorabil cu 11 voturi pentru, 5 împotrivă şi 2 
abţineri. 
 La punctul 18 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost amânat 
pentru 2 săptămâni. 
 La punctul 20 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost dezbătut 
şi votat favorabil cu 20 voturi pentru şi 1 vot împotrivă. 
 La punctul 21 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă, retrimisă 
la Comisie pentru reexaminare, a fost dezbătută în prezenţa reprezentanţilor 
Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor şi ai Administraţiei Naţionale „Apele 
Române” şi a fost respinsă cu unanimitate de voturi. 
 La punctul 22 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă, retrimisă 
la Comisie pentru raport suplimentar, a fost dezbătută şi respinsă cu unanimitate de 
voturi. 
 
  Din numărul total de 28 membri ai Comisiei, au fost prezenţi în 
ambele zile 28 deputaţi după cum urmează: Fenechiu Relu (PNL), Duşa Mircea 
(PSD), Igaş Traian Constantin (PD), Soporan Vasile Filip (PSD), Seres Dénes 
(UDMR), Antal Árpád-András (UDMR), Apostolache Mihai Cristian (PSD), 
Bardan Cornel Ştefan(PD), Buzatu Dan Horaţiu (PNL), Cantaragiu Bogdan (PD), 
Călin Ion (PSD), Constantinescu Anca (PD), Oltean Ioan (PD), Diaconescu Marin 
(independent), Lificiu Petru (independent), Liga Dănuţ (PD), Macaleţi Costică 
(PSD), Marinescu Marian-Jean  (PD), 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), Zgonea Valeriu Ştefan (PSD). 
 

 
 

 
    PREŞEDINTE,                       SECRETAR, 
  
                   RELU FENECHIU                            SERES DENES   
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