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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
din zilele de 17, 18 şi 19 octombrie 2006  

 
  Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 17 octombrie 2006, între 
orele 1400 – 1900, în ziua de 18 octombrie 2006 între orele 830 – 1600 şi în ziua de 
19 octombrie 2006 între orele 830 - 1230. 

 Pe ordinea de zi a şedinţelor au figurat următoarele probleme:  
   

 1. Pl-x 642/11.09.2006 - Propunere legislativă privind codul de conduită 
şi integritate politică a aleşilor locali  
 2. Pl-x 692/18.09.2006 - Propunere legislativă privind internii din 
administraţia publică  
 3. PL-x 709/03.10.2006 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.51/2006 pentru aprobarea Programului naţional 
privind sprijinirea constituirii de locuinţe proprietate personală  
 4. Pl-x 701/19.09.2006 - Propunere legislativă privind schimbarea 
denumirii comunei Brebu Nou, judeţul Caraş-Severin în comuna Gărâna  
 5. Pl-x 353/25.04.2006 - Propunere legislativă privind modificarea şi 
completarea Legii nr.188 din 08.12.1999 privind Statutul funcţionarilor publici  
 6. PL-x 713/03.10.2006 - Proiect de Lege pentru modificarea Legii 
nr.139/2000 privind activitatea de meteorologie  
 7. PL-x 714/03.10.2006 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.36/2006 privind instituţia preţurilor locale de referinţă pentru 
energia termică furnizată populaţiei prin sisteme centralizate  
 8. PL-x 715/03.10.2006 - Proiect de Lege privind completarea art X din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.50/2004 pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative în vederea stabilirii cadrului organizatoric şi 
funcţional corespunzător desfăşurării activităţilor de eliberare şi evidenţă a 
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cărţilor de identitate, actelor de stare civilă, paşapoartelor simple, permiselor de 
conducere şi certificatelor de înmatriculare a vehiculelor  
 9. PL-x 726/11.10.2006 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.53/2006 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.200/2000 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi 
preparatelor chimice periculoase 
 10. PL-x 728/11.10.2006 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.41/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.44/2004 privind integrarea socială a străinilor care au obţinut o 
formă de protecţie în România 
 11. PL-x 730/11.10.2006 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.64/2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale funcţionarilor 
publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare  
 12. PL-x 731/11.10.2006 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.49/2006 pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative care reglementează identificarea şi înregistrarea ecvinelor şi 
constituirea unei baze de date pentru acestea  
 13. PL-x 732/11.10.2006 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.57/2006 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, 
precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice  
 14. PL-x 735/11.10.2006 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.37/2006 privind măsuri pentru finanţarea reconstituirii/reparării 
unor case de locuit din zonele în care s-au produs calamităţi naturale în anul 
2006  

15. PL-x 542/14.06.2006 - Proiect de Lege privind unele măsuri 
prealabile lucrărilor de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Aeroportul 
Internaţional "Henri Coandă" - Bucureşti  
 16. Pl-x 718/03.10.2006 - Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei Guvernului nr.80 din 2001 privind stabilirea unor 
normative de cheltuieli pentru autorităţile şi instituţiile publice  

17. Pl-x 736/11.10.2006 - Propunere legislativă pentru modificarea 
Ordonanţei de Guvern nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor  
 18. Pl-x nr. 521/2006 - Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii privind constituirea dreptului de proprietate privată asupra 
terenurilor situate în intravilanul localităţilor în Delta Dunării nr.679/2002 
 19. Pl-x nr. 639/2006 - Propunere legislativă privind înfiinţarea comunei 
Suhurlui, judeţul Galaţi 
 
       DIVERSE 
 
 La punctul 1 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost 
respinsă cu 20 voturi pentru, 5 voturi împotrivă şi 4 abţineri. 
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 La punctul 2 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost 
respinsă cu unanimitate de voturi. 
 La punctele 3, 11, 13, 15, 16, 17 şi 18, respectivele proiecte de legi şi 
respectivele propuneri legislative au fost amânate. 
 La punctul 4 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost 
retrasă de către iniţiator. 
 La punctul 5 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost 
dezbătută şi votată favorabil cu unanimitate de voturi. 
 La punctul 6 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost 
dezbătut în prezenţa doamnei Ortansa Jude – reprezentantul Administraţiei 
Naţionali de Meteorologie şi  votat favorabil cu unanimitate de voturi. 
 La punctul 7 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost 
dezbătut în prezenţa domnului Opriş Nicolae – preşedinte din cadrul Autorităţii 
Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei şi votat favorabil cu 21 voturi 
pentru, 2 voturi împotrivă şi 6 abţineri. 
 La punctul 8 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost 
dezbătut în prezenţa domnului Mircea Alexandru – secretar de stat în Ministerul 
Administraţiei şi Internelor şi votat favorabil cu unanimitate de voturi. 
 La punctele 9, 10 şi 14 ale ordinii de zi, respectivele proiecte de legi 
au fost avizate favorabil cu unanimitate de voturi. 
 La punctul 12 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost 
dezbătut în prezenţa domnului Toke Istvan – secretar de stat în Ministerul 
Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale şi Şonea Cristinel - director general 
adjunct în Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale – Agenţia 
Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie şi avizat favorabil cu 
unanimitate de voturi. 
 La punctul 19 al ordinii de zi, la respectiva propunere legislativă, 
retrimisă spre dezbatere, comisia îşi menţine raportul. 
 
 DIVERSE 
  
 În şedinţa Comisiei din 17 octombrie 2006 s-a hotărât participarea la 
Conferinţa Naţională a Serviciilor Publice, perioada 25 – 28 octombrie 2006 la 
Poiana Braşov, a domnilor deputaţi: Bardan Cornel, Constantinescu Anca, Liga 
Dănuţ, Stănescu Cristian şi a doamnei expert Iulia Toader. 
 În şedinţa Comisiei din 18 octombrie 2006 s-au dezbătut diferite 
aspecte referitoare la proiectul Roşia Montană şi concluziile formulate de 
membrii Comisiei în urma vizitei la Roşia Montană în prezenţa domnului 
Korodi Attila – secretar de stat în Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor. 
La finalul dezbaterii membrii Comisiei au solicitat Ministerului Mediului şi 
Gospodăririi Apelor un set de răspunsuri (concluzii) în scris referitoare la 
proiectul Roşia Monatană. 
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         În ziua de 17 octombrie 2006, din numărul total de 29 membri ai 
Comisiei, au fost prezenţi 29 deputaţi după cum urmează: Fenechiu Relu (PNL), 
Duşa Mircea (PSD), Igaş Traian Constantin (PD), Seres Dénes (UDMR), 
Soporan Vasile Filip (PSD), Apostolache Mihai Cristian (PSD), Antal Árpád-
András (UDMR), Bardan Cornel Ştefan (PD), Cantaragiu Bogdan (PD), Călin 
Ion (PSD), Constantinescu Anca (PD), Diaconescu Marin (PRM), Lificiu Petru 
(independent), Macaleţi Costică (PSD), Marian Mihai Dan (PNL), Mazăre 
Alexandru (PSD), Mănescu Rareş Şerban (PNL), Motreanu Dan Ştefan (PNL), 
Oltean Ioan (PD), Plumb Rovana (PSD), Popescu Florin Aurelian (PNL), 
Pupeză Viorel (PSD), Stănescu Cristian (PRM), Tudor Constantin (PC), 
Ţundrea Ioan (PC), Vlădoiu Aurel (PSD), Zgonea Valeriu Ştefan (PSD), iar 
domnul deputat Marinescu Marian-Jean (PD) a fost înlocuit de domnul deputat 
Ghiorghieni Ionesie (PD) şi domnul deputat Liga Dănuţ (PD) a fost înlocuit de 
domnul deputat Racoceanu Viorel (PD). 
 
               În zilele de 18 şi 19 octombrie 2006, din numărul total de 29 membri ai 
Comisiei, au fost prezenţi 27 deputaţi după cum urmează: Fenechiu Relu (PNL), 
Duşa Mircea (PSD), Igaş Traian Constantin (PD), Seres Dénes (UDMR), 
Apostolache Mihai Cristian (PSD), Antal Árpád-András (UDMR), Bardan 
Cornel Ştefan (PD), Cantaragiu Bogdan (PD), Călin Ion (PSD), Constantinescu 
Anca (PD), Diaconescu Marin (PRM), Lificiu Petru (independent), Liga Dănuţ 
(PD), Macaleţi Costică (PSD), Marian Mihai Dan (PNL), Mazăre Alexandru 
(PSD), Mănescu Rareş Şerban (PNL), Motreanu Dan Ştefan (PNL), Oltean Ioan 
(PD), 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 Soporan Vasile Filip (PSD) – delegaţie în străinătate şi Marinescu 
Marian-Jean (PD) - europarlamentar.  
 
       
 
 
    PREŞEDINTE,                       SECRETAR, 
  
                     RELU FENECHIU                         SEREŞ DENEŞ  
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