
 
  Parlamentul României    

Camera Deputaţilor 
 
COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ,           8.06.2006             
AMENAJAREA TERITORIULUI SI ECHILIBRU           Nr. 26/1027 

                        ECOLOGIC 
 

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
din zilele de 6, 7 şi 8 iunie 2006  

 
  Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 6 iunie 2006, între orele 
1400 – 1900 , în ziua de 7 iunie 2006 între orele 830 – 1630  şi în ziua de 8 iunie 
2006 între orele 830 – 1230. 

 Pe ordinea de zi a şedinţelor au figurat următoarele probleme: 
 

AVIZE 
 

1. PL-x nr. 507/2006 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului nr. 31/2006 pentru modificarea art.XVII alin.(3) din 
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 termen depunere 
amendamente: 13-06-2006 termen depunere raport: 20-06-2006  

2. Pl-x nr. 511/2006 - Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei nr.43/1997, aprobată prin Legea 82/1998 privind 
regimul juridic al drumurilor termen depunere amendamente: 30-06-2006  
termen depunere raport: 12-09-2006  
 

SESIZĂRI ÎN FOND 
 

3. PL-x nr. 308/2006 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr. 2/2006 privind reglementarea drepturilor salariale şi a altor 
drepturi ale funcţionarilor publici pentru anul 2006 termen depunere 
amendamente: 16-05-2006  termen depunere raport: 25-05-2006  

4. Pl-x nr. 353/2006 - Propunere legislativă privind modificarea şi 
completarea Legii nr.188 din 08.12.1999 privind Statutul funcţionarilor 
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publici termen depunere amendamente: 6-06-2006  termen depunere 
raport: 20-06-2006  

5. Pl-x nr. 354/2006 - Propunere legislativă privind concesionarea 
terenurilor proprietate publică sau privată a statului pe care s-au realizat 
construcţii definitive, în baza unor contracte de închiriere sau asociere, 
încheiate între consiliile locale şi persoane fizice sau juridice termen 
depunere amendamente: 06-06-2006  termen depunere raport: 20-06-2006  

6. Pl-x nr. 360/2006 - Propunere legislativă pentru prevenirea violenţei 
asupra copilului minor termen depunere amendamente: 06-06-2006  
termen depunere raport: 20-06-2006  

7. Pl-x nr. 394/2006 - Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea art.33 din Legea 50/1991 privind autorizarea executării 
lucrărilor de construcţii termen depunere amendamente: 06-06-2006  
termen depunere raport: 20-06-2006  

8. PL-x nr. 420/2006 - Proiect de Lege privind aprobarea Planului de 
Amenajare a Teritoriului Naţional - Secţiunea I - Reţele de transport 
termen depunere amendamente: 16-05-2006  termen depunere raport: 07-
06-2006 

9. PL-x nr. 430/2006 - Proiect de Lege privind apărarea împotriva 
incendiilor termen depunere amendamente: 02-06-2006  termen depunere 
raport: 14-06-2006  

10.  PL-x nr. 431/2006 - Proiect de Lege privind înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea Poliţiei Locale termen depunere amendamente: 02-06-2006  
termen depunere raport: 14-06-2006  

11.  PL-x nr. 466/2006 - Proiect de Lege privind finanţele publice locale 
termen depunere amendamente: 23-05-2006  termen depunere raport: 29-
05-2006  

12.  PL-x nr. 470/2006 - Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului termen 
depunere amendamente: 08-06-2006  termen depunere raport: 20-06-2006  

13. PL-x nr. 402/2006 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului nr.19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre şi 
controlul activităţilor desfăşurate pe plajă. (retrimis la Comisie - termen 
depunere raport: 12.06.2006) 

 
 
 La punctul 1 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat 
favorabil cu 26 voturi pentru şi 1 vot împotrivă. 
 La punctul 2 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost 
avizată negativ cu 26 voturi împotrivă şi 1 abţinere. 
 La punctele 3, 4, 7, 8 şi 9 ale ordinii de zi, respectivele proiecte de 
legi şi propuneri legislative au fost dezbătute şi votate favorabil cu unanimitate 
de voturi. 

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=7373
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 La punctul 5 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost 
respinsă cu unanimitate de voturi. 
 La punctul 6 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost 
respinsă cu 9 voturi pentru, 5 voturi împotrivă şi 1 abţinere. 
 La punctul 10 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost 
respins cu 20 voturi pentru, 3 voturi împotrivă şi 4 abţineri. 
 La punctul 11 al ordinii de zi, respectivul proiect de legea fost 
dezbătut în şedinţa comună cu Comisia pentru buget, finanţe şi bănci, împreună 
cu amendamentele formulate şi în prezenţa reprezentanţilor Ministerului 
Finanţelor Publice şi votat favorabil cu unanimitate de voturi.  
 La punctul 12 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost 
amânat. 
 La punctul 13 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege retrimis la 
Comisie în vederea reexaminării şi depunerii unui nou raport, a fost rediscutat 
împreună cu amendamentele formulate în prezenţa reprezentanţilor Ministerului 
Mediului şi Gospodăriri Apelor şi votat favorabil cu unanimitate de voturi. 
  
   
  În zilele de 6, 7 şi 8 iunie 2006, din numărul total de 29 membri ai 
Comisiei, au fost prezenţi în cele trei zile 27 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), Mănescu Rareş Şerban 
(PNL), Motreanu Dan Ştefan (PNL), Popescu Florin Aurelian (PNL), Plumb 
Rovana (PSD), Pupeză Viorel (PSD), Stănescu Cristian (PRM), Tudor 
Constantin (PC), Ţundrea Ioan (PC), Vlădoiu Aurel (PSD), Zgonea Valeriu 
Ştefan (PSD), fiind absenţi domnii deputaţi: Mazăre Alexandru (PSD) – 
delegaţie în străinătate şi Marinescu Marian-Jean  (PD) – europarlamentar. 
 
 
 
 

 
    PREŞEDINTE,                       SECRETAR, 
  
                   RELU FENECHIU                            SERES DENES   
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