Parlamentul României
Camera Deputaţilor
COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ,
AMENAJAREA TERITORIULUI SI ECHILIBRU
ECOLOGIC

2.11.2006
Nr. 26/1264

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI
din zilele de 30, 31 octombrie şi 1, 2 noiembrie 2006
Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi
echilibru ecologic şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 30 octombrie 2006, între
orele 1300 – 1400, în ziua de 31 octombrie 2006 între orele 1400 – 1900, în ziua de 1
noiembrie 2006 între orele 830 – 1630, iar în ziua de 2 noiembrie 2006 între orele
830 - 1230.
Pe ordinea de zi a şedinţelor au figurat următoarele probleme:
1. PL-x nr. 752/2006 - Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2007
2. Pl-x nr. 736/2006 - Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei
de Guvern nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor termen
depunere amendamente: 25-10-2006 termen depunere raport: 07-11-2006
- AVIZ
3. PL-x nr. 743/2006 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei
Guvernului nr.31/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei
Guvernului nr.11/2003 privind gestionarea combustibilului nuclear uzat şi
a deşeurilor radioactive, inclusiv depozitarea definitivă termen depunere
amendamente: 26-10-2006 termen depunere raport: 02-11-2006 - AVIZ
4. PL-x nr. 757/2006 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.59/2006 privind asigurarea de la bugetul de stat a
cofinanţării publice nerambursabile pentru proiectele de investiţii din
cadrul Programului SAPARD termen depunere amendamente: 31-10-2006
termen depunere raport: 09-11-2006 - AVIZ
5. Pl-x nr. 706/2006 - Propunere legislativă pentru modificarea şi
completarea Legii nr.393/2004 privind statutul aleşilor locali termen
depunere amendamente: 26-10-2006 termen depunere raport: 01-11-2006
- RAPORT
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6. Pl-x nr. 707/2006 - Propunere legislativă de modificare a Legii
administraţiei publice locale nr.215/2001, cu modificările şi completările
ulterioare termen depunere amendamente: 26-10-2006 termen depunere
raport: 01-11-2006 - RAPORT
7. Pl-x nr. 718/2006 - Propunere legislativă pentru modificarea şi
completarea Ordonanţei Guvernului nr.80 din 2001 privind stabilirea unor
normative de cheltuieli pentru autorităţile şi instituţiile publice termen
depunere amendamente: 19-10-2006 termen depunere raport: 02-11-2006
- RAPORT
8. PL-x nr. 766/2006 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei
Guvernului nr.39/2006 privind prorogarea termenului de intrare în vigoare
a Legii tinerilor nr.350/2006 termen depunere amendamente: 09-11-2006
termen depunere raport: 21-11-2006 -AVIZ
9. PL-x nr. 768/2006 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei
Guvernului nr. 45/2006 privind acordarea unor facilităţi financiare
producătorilor agricoli care deţin suprafeţe de pajişti în zona montană
termen depunere amendamente: 09-11-2006 termen depunere raport: 2111-2006 - AVIZ
10. PL-x nr. 769/2006 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei
Guvernului nr.52/2006 pentru aprobarea numărului de exemplare din
speciile urs, lup, râs şi pisică sălbatică, ce se pot recolta în cadrul sezonului
de vânătoare 2006-2007 termen depunere amendamente: 09-11-2006
termen depunere raport: 21-11-2006 - AVIZ
11. Pl-x nr. 774/2006 - Propunere legislativă pentru modificarea şi
completarea Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul
juridic al acesteia termen depunere amendamente: 10-11-2006 termen
depunere raport: 23-11-2006 - AVIZ
12. Pl-x nr. 775/2006 - Propunere legislativă de modificare a Legii nr.60/1991
publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr.888/2004 privind organizarea şi
desfăşurarea adunărilor publice termen depunere amendamente: 10-112006 termen depunere raport: 23-11-2006 - AVIZ
La punctul 1 al ordinii de zi, Comisia pentru administraţie publică,
amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic a Camerei Deputaţilor şi Comisia
pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului a
Senatului au continuat dezbaterile asupra Proiectului Legii bugetului de stat pe
anul 2007, potrivit Programului stabilit pentru ziua de 30 octombrie 2006, pentru:
Ministerul Administraţiei şi Internelor, Secretariatul General al Guvernului,
Cancelaria Primului Ministru şi Autoritatea electorală permanentă.
Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2007 pentru respectivii
ordonatori de credite a fost dezbătut în prezenţa domnilor Victor Dobre – secretar
de stat, Constantin Marin – director adjunct, Călăraşu Ilie – director adjunct în
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Ministerul Administraţiei şi Internelor şi Kovacs Csaba Tiberiu – Autoritatea
electorală permanentă şi a fost avizat favorabil cu unanimitate de voturi.
La punctul 2 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost
avizată negativ cu 27 voturi împotrivă şi 1 abţinere.
La punctele 3, 4 şi 10 ale ordinii de zi, respectivele proiecte de legi au
fost avizate favorabil cu unanimitate de voturi.
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, respectiva propunere legislativă a fost
dezbătută în prezenţa iniţiatorului, respectiv doamna deputat Gabriela Creţu şi
votată favorabil cu 26 voturi pentru, 1 vot împotrivă şi 1 abţinere.
La punctul 7 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost
respinsă cu unanimitate de voturi.
La punctele 8, 9, 11 şi 12 ale ordinii de zi, respectivele proiecte de legi
şi respectivele propuneri legislative au fost amânate.
În ziua de 30 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), Liga Dănuţ (PD), Macaleţi Costică (PSD), Marian Mihai Dan
(PNL), Marinescu Marian-Jean (PD), 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).
În zilele de 31 octombrie, 1 şi 2 noiembrie 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), Apostolache Mihai Cristian (PSD), Antal
Árpád-András (UDMR), Bardan Cornel Ştefan (PD), Cantaragiu Bogdan (PD),
Călin Ion (PSD), Constantinescu Anca (PD), Lificiu Petru (independent), Liga
Dănuţ (PD), Macaleţi Costică (PSD), Marian Mihai Dan (PNL), Marinescu
Marian-Jean (PD), 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 absent domnul deputat Diaconescu Marin (PRM) – delegaţie
în străinătate.
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PREŞEDINTE,
RELU FENECHIU

SECRETAR,
SEREŞ DENEŞ

