
 
  Parlamentul României    

Camera Deputaţilor 
 
COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ,           7.09.2006             
AMENAJAREA TERITORIULUI SI ECHILIBRU           Nr. 26/1111 

                        ECOLOGIC 
 
 

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
din zilele de 5, 6 şi 7 septembrie 2006  

 
  Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 5 septembrie 2006, între 
orele 1300 – 1800, în ziua de 6 septembrie 2006 între orele 1000 - 1630 şi în ziua 
de 7 septembrie 2006 între orele 1000 - 1230. 

 Pe ordinea de zi a şedinţelor au figurat următoarele probleme: 
   

  AVIZE 
 

1. PL-x nr. 535/2006 - Proiect de Lege pentru modificarea art.18 din Legea 
nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia 
persoanelor - termen depunere amendamente: 04-09-2006  termen 
depunere raport: 19-09-2006  

2. Pl-x nr. 538/2006 - Propunere legislativă privind modificarea şi 
completarea Legii nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, 
valorilor şi protecţia persoanelor termen depunere amendamente: 04-09-
2006  termen depunere raport: 19-09-2006  

3. PL-x nr. 544/2006 - Proiect de Lege privind înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea asociaţiilor de proprietari termen depunere amendamente: 
04-09-2006  termen depunere raport: 14-09-2006  

4. Pl-x nr. 546/2006 - Propunere legislativă pentru modificarea Legii 
544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public termen 
depunere amendamente: 07-09-2006  termen depunere raport: 19-09-
2006  

5. Pl-x nr. 549/2006 - Propunere legislativă de modificare a Legii nr.3/2000 
privind organizarea şi desfăşurarea referendumului termen depunere 
amendamente: 07-09-2006  termen depunere raport: 19-09-2006  
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6. Pl-x nr. 566/2006 - Propunere legislativă privind promovarea surselor 
regenerabile şi neconvenţionale de energie termică   termen depunere 
amendamente: 11-09-2006  termen depunere raport: 20-09-2006  

7. Pl-x nr. 568/2006 - Propunere legislativă privind abrogarea alineatului 
(24) al articolului nr.26 din Legea 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: 11-09-2006  termen 
depunere raport: 20-09-2006  

8. PL-x nr. 584/2006 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului nr. 38/2006 privind reluarea pentru anul 2006 a 
Programului de stimulare a înnoirii Parcului naţional auto termen 
depunere amendamente: 07-09-2006  termen depunere raport: 14-09-
2006  

9. PL-x nr. 600/2006 - Proiect de Lege privind reutilizarea informaţiilor din 
instituţiile publice termen depunere amendamente: 03-07-2006  termen 
depunere raport: 04-07-2006  

10. PL-x nr. 601/2006 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.39/2006 pentru modificarea şi completarea Legii 
Arhivelor Naţionale nr.16/1996  termen depunere amendamente: 14-09-
2006  termen depunere raport: 19-09-2006  

11. PL-x nr. 616/2006 - Proiect de Lege privind înfiinţarea Agenţiei 
Naţionale de Integritate termen depunere amendamente: 31-08-2006  
termen depunere raport: 04-09-2006  

12. Pl-x nr. 592/2006 - Propunere legislativă pentru modificarea literei t) a 
alineatului (1) al articolului 8 din Legea nr.248/2005 privind regimul 
liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate termen depunere 
amendamente: 14-09-2006  termen depunere raport: 28-09-2006  

 
SESIZĂRI ÎN FOND  

 
13. Pl-x nr. 512/2006 - Propunere legislativă pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcţiilor 
şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor termen depunere 
amendamente: 30-06-2006   termen depunere raport: 12-09-2006  

14.  PL-x nr. 542/2006 - Proiect de Lege privind unele măsuri prealabile 
lucrărilor de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Aeroportul 
Internaţional "Henri Coandă" – Bucureşti  termen depunere 
amendamente: 04-09-2006  termen depunere raport: 14-09-2006  

 
       La punctul 1 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost 
dezbătut în prezenţa iniţiatorului şi avizat negativ cu majoritate de voturi. 
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 La punctele 2 şi 7 ale ordinii de zi, respectivele propuneri legislative 
au fost avizate negativ cu majoritate de voturi. 
 La punctul 3 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat 
favorabil cu unanimitate de voturi. Domnul deputat Mircea Duşa şi-a exprimat 
dorinţa de a formula amendamente la acest proiect de lege, urmând ca acestea să 
fie prezentate comisiei sesizate în fond, respectiv Comisia juridică, de disciplină 
şi imunităţi.  
 La punctele 4, 5 şi 12 ale ordinii de zi, respectivele propuneri 
legislative au fost avizate negativ cu unanimitate de voturi. 
 La punctul 6 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost 
amânată. 
 La punctele 8, 9 şi 10 ale ordinii de zi, respectivele proiecte de legi au 
fost avizate favorabil cu unanimitate de voturi. 
 La punctul 11 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat 
favorabil cu majoritate de voturi. 
 La punctul 13 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost 
respinsă cu unanimitate de voturi. 
       La punctul 14 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost votat 
favorabil cu unanimitate de voturi. 
       La punctul „Diverse” au avut loc dezbateri pe baza proiectului „Roşia 
Montană” la iniţiativa domnului deputat Petru Lificiu în urma participării 
acestuia în intervalul 24 iulie – 26 august 2006 la dezbateri publice în legătură 
cu Raportul de Evaluare a Impactului asupra Mediului (EIM) pentru proiectul 
minier Roşia Montană. 

 
 În zilele de 5, 6 şi 7 septembrie 2006, din numărul total de 29 membri ai 
Comisiei, au fost prezenţi 28 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 (PD), Călin Ion (PSD), Constantinescu Anca (PD), Oltean 
Ioan (PD), Diaconescu Marin (PRM), Lificiu Petru (independent), Liga Dănuţ 
(PD), Macaleţi Costică (PSD), Mazăre Alexandru (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 absent domnul deputat Marinescu Marian-Jean (PD) - 
europarlamentar. 
 
 

 
    PREŞEDINTE,                       SECRETAR, 
  

http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=171&cam=2&leg=2004
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=209&cam=2&leg=2004
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=61&cam=2&leg=2004
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=288&cam=2&leg=2004
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=115&cam=2&leg=2004
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=53&cam=2&leg=2004
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=272&cam=2&leg=2004
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=272&cam=2&leg=2004
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=56&cam=2&leg=2004
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=144&cam=2&leg=2004
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=324&cam=2&leg=2004
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=139&cam=2&leg=2004
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=247&cam=2&leg=2004
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=84&cam=2&leg=2004
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=84&cam=2&leg=2004
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=196&cam=2&leg=2004
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=41&cam=2&leg=2004
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=153&cam=2&leg=2004
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=86&cam=2&leg=2004
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=122&cam=2&leg=2004
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=249&cam=2&leg=2004
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=37&cam=2&leg=2004
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=136&cam=2&leg=2004
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=83&cam=2&leg=2004
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=96&cam=2&leg=2004
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=111&cam=2&leg=2004
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=111&cam=2&leg=2004
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=107&cam=2&leg=2004
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=43&cam=2&leg=2004
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=141&cam=2&leg=2004
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=141&cam=2&leg=2004
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=143&cam=2&leg=2004
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                   RELU FENECHIU                           SERES DENES   


