
 
COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ,         11.10.2007         
AMENAJAREA TERITORIULUI SI ECHILIBRU         
                             ECOLOGIC                                             
 
 

PROCES VERBAL 
din zilele de 9, 10 şi 11 octombrie 2007 

  
 
  La lucrările şedinţelor Comisiei din ziua de 9 octombrie 2007, din 
numărul total de 29 deputaţi membri ai Comisiei, au fost prezenţi 25 deputaţi, fiind 
absenţi domnii deputaţi  Marian-Jean Marinescu (PD), Rovana Plumb (PSD) şi 
Cristian Stănescu (PRM) – europarlamentari şi Ioan Oltean (PD), domnul deputat 
Cristian Adomniţei (PNL) a fost înlocuit de Ioan Ghişe (PNL), iar în zilele de 10 şi 
11 octombrie 2007 au fost prezenţi 24 deputaţi, fiind absenţi domnii deputaţi 
Marian-Jean Marinescu (PD), Rovana Plumb (PSD) şi Cristian Stănescu (PRM) – 
europarlamentari, Cristian Adomniţei (PNL) – ministru şi Ioan Oltean (PD). 
  La lucrările şedinţei din 9 octombrie 2007 au participat ca invitaţi 
domnul Pătuleanu Marin - secretar de stat, Jantea Dumitru – director şi Drăgoi 
Vasile – director general în cadrul Ministerului Internelor şi Reformei 
Administrative, Irimia Horia  - secretar de stat şi Marin Cotescu – director general 
adjunct în cadrul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, Lucia 
Varga  - secretar de stat în cadrul Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile, 
Florea Gheorghe – director general adjunct şi Andra Chirilă – coordonator în 
cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor, Cârstea Mariana – consilier superior – 
în cadrul Ministerului Sănătăţii Publice şi Hidec Aurora – consilier juridic şi 
Apostol Cristian Marius  - şef secţie în cadrul Ministerului Apărării. 
  Lucrările şedinţelor din zilele de 9, 10 şi 11 octombrie 2007 au fost 
conduse de domnul deputat Relu Fenechiu, preşedintele Comisiei pentru 
administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic. 

 Pe ordinea de zi a şedinţelor au figurat următoarele probleme: 
 

AVIZE 
 

1. PL-x nr. 539/2007 - Proiect de Lege privind prevenirea şi combaterea violenţei 
cu ocazia competiţiilor şi jocurilor sportive termen depunere amendamente: 03-
10-2007  termen depunere raport: 10-10-2007  

2. PL-x nr. 560/2007 - Proiect de Lege pentru modificarea alin.(2) al art. 30 din 
Legea pomiculturii nr. 348/2003 termen depunere amendamente: 09-10-2007  
termen depunere raport: 16-10-2007  

3. Pl-x nr. 638/2007 - Propunere legislativă privind modificarea alin.(2) al art.30 
din Legea pomiculturii nr. 348/2003  termen depunere amendamente: 09-10-
2007  termen depunere raport: 16-10-2007  

4. Pl-x nr. 545/2007 - Propunere legislativă privind modificarea şi completarea 
Legii nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor 
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agricole şi celor forestiere solicitate potrivit Legii fondului funciar nr.18/1991 şi 
ale Legii nr.169/1997 cu modificările ulterioare termen depunere amendamente: 
10-10-2007  termen depunere raport: 17-10-2007  

5. PL-x nr. 629/2007 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.83/2007 pentru modificarea Legii nr.179/2004 privind pensiile 
de stat şi alte drepturi de asigurări sociale ale poliţiştilor termen depunere 
amendamente: 11-10-2007  termen depunere raport: 18-10-2007  

6. PL-x nr. 657/2007 - Proiect de Lege privind înfiinţarea Institutului de 
Administrare a Afacerilor din municipiul Bucureşti termen depunere 
amendamente: 11-10-2007  termen depunere raport: 18-10-2007  

7. Pl-x nr. 650/2007 - Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.49/2006 
privind circulaţia pe drumurile publice termen depunere amendamente: 15-10-
2007  termen depunere raport: 22-10-2007  

8. Pl-x nr. 649/2007 - Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.63/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice 
termen depunere amendamente: 15-10-2007  termen depunere raport: 22-10-
2007  

9. Pl-x nr. 571/2007 - Propunere legislativă pentru modificarea punctului 8 al 
Articolului unic din Legea nr. 9 din 09.01.2007 pentru modificarea Legii nr. 
333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, 
publicată în Monitorul Oficial nr. 30 din 17.01.2007 termen depunere 
amendamente: 16-10-2007  termen depunere raport: 23-10-2007  

10. Pl-x nr. 575/2007 - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 
Legii nr. 38/2003 termen depunere amendamente: 16-10-2007  termen 
depunere raport: 23-10-2007  

11. PL-x nr. 609/2007 - Proiect de Lege privind statutul ofiţerilor de informaţii 
termen depunere amendamente: 16-10-2007  termen depunere raport: 23-10-
2007  

12. PL-x nr. 646/2007 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.41/2007 pentru comercializarea produselor de protecţie a plantelor, precum şi 
pentru modificarea şi abrogarea unor acte normative din domeniul fitosanitar 
termen depunere amendamente: 18-10-2007  termen depunere raport: 25-10-
2007  

13. PL-x nr. 658/2007 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 88/2007 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2007 
termen: 17-10-2007 (Aviz comun cu Comisia similară a Senatului) 

 
FOND 

 
14. PL-x nr. 462/2007 - Proiect de Lege privind promovarea aplicării strategiilor 

de management de proiect la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale judeţene 
şi locale termen depunere amendamente: 13-09-2007  termen depunere raport: 
20-09-2007  
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15. Pl-x nr. 466/2007 - Propunere legislativă privind maximizarea ratei de 

absorbţie a Fondurilor Externe destinate României termen depunere 
amendamente: 14-09-2007  termen depunere raport: 21-09-2007  

16. Pl-x nr. 538/2007 - Propunere legislativă privind reorganizarea şi funcţionarea 
Gărzii Naţionale de Mediu termen depunere amendamente: 25-09-2007  termen 
depunere raport: 02-10-2007  

17. Pl-x nr. 481/2007 - Propunere legislativă privind modificarea anexei la 
Ordonanţa de urgenţă a Guvenului nr.51/2006 pentru aprobarea Programului 
naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală termen 
depunere amendamente: 25-09-2007  termen depunere raport: 02-10-2007 
(Raport comun cu Comisia pentru industrii şi servicii) 

18. PL-x nr. 214/2007 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.7/2007 pentru modificarea Programului naţional privind 
sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală, aprobat prin Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr.51/2006 

19. Pl-x nr. 483/2007 - Propunere legislativă privind transformarea cazărmilor 
dezafectate ale Ministerului Apărării Naţionale în locuinţe sociale termen 
depunere amendamente: 25-09-2007  termen depunere raport: 02-10-2007 
(Raport comun cu Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională) 

20. PL-x nr. 480/2007 - Proiect de Lege privind transformarea cazărmilor 
dezafectate ale Ministerului Apărării în cămine studenţeşti termen: 13-10-2007  
(Raport comun cu Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională) 

21. Pl-x nr. 510/2007 - Propunere legislativă pentru acordarea unor ajutoare pentru 
anumite categorii de persoane termen depunere amendamente: 02-10-2007  
termen depunere raport: 09-10-2007  

22. Pl-x nr. 513/2007 - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe 
termen depunere amendamente: 02-10-2007  termen depunere raport: 09-10-
2007  

23. PL-x nr. 599/2007 - Proiect de Lege pentru completarea art. 4 din Legea nr. 
82/1992 privind rezervele de stat, republicată termen depunere amendamente: 
09-10-2007  termen depunere raport: 16-10-2007  

24. Pl-x nr. 542/2007 - Propunere legislativă privind statutul funcţionarului public 
parlamentar termen depunere amendamente: 10-10-2007  termen depunere 
raport: 17-10-2007  

25. Pl-x nr. 544/2007 - Propunere legislativă de modificare şi completare a Legii 
nr. 340 din 12/07/2004, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 658 bis din 
21/07/2004, privind instituţia prefectului termen depunere amendamente: 10-
10-2007  termen depunere raport: 17-10-2007  

26. PL-x nr. 630/2007 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.55/2007 privind înfiinţarea Oficiului Român pentru Imigrări prin 
reorganizarea Autorităţii pentru străini şi a Oficiului Naţional pentru Refugiaţi, 
precum şi modificarea şi completarea unor acte normative termen depunere 
amendamente: 11-10-2007  termen depunere raport: 18-10-2007  
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27. PL-x nr. 633/2007 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.54/2007 privind trecerea obiectivului de investiţii "Spitalul 
Municipal Bacău" din subordinea Autorităţii de Sănătate Publică a Judeţului 
Bacău, în subordinea Consiliului Local al Municipiului Bacău şi continuarea 
investiţiei la obiectivul "Spitalul Municipal Bacău" (Raport comun  cu Comisia 
pentru sănătate şi familie) termen depunere amendamente: 11-10-2007  termen 
depunere raport: 18-10-2007  

28. PL-x nr. 596/2007 - Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr. 48/2007 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii 
în administraţia publică centrală termen depunere raport suplimentar: 16-10-
2007  

29. PL-x nr. 258/2007 - Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.90/2003 
privind vânzarea spaţiilor aflate în proprietatea privată a statului sau a unităţilor 
administrativ - teritoriale, destinate sediilor partidelor politice (Reexaminare) 
termen depunere raport: 18-10-2007  

30. Pl-x nr. 236/2007 - Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.345 din 
19 iulie 2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.236/2000 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea 
habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice (Reexaminare) termen depunere 
raport: 18-10-2007 
 
 Şedinţă comună cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi 
 

31. Pl-x nr. 418/2007 - Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.52/2003 
privind transparenţa decizională în administraţia publică termen:  13-10-2007  
(Raport comun cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi)   

 
 Şedinţă comună cu Comisia pentru buget finanţe şi bănci 

 
32. Pl-x nr. 281/2007 - Propunere legislativă de modificare şi completare a Legii 

nr.273/2006 privind finanţele publice locale 
33. PL-x nr. 323/2007 – Proiect de Lege pentru reglementarea sprijinului financiar 

acordat tinerilor şi familiilor de tineri la închirierea locuinţei 
34. PL-x nr. 536/2007 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 46/2007 pentru completarea art.63 din Legea nr.273/2006 
privind finanţele publice locale 

35. Pl-x nr. 614/2007 - Propunere legislativă pentru completarea şi modificarea 
Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale 

 
 La punctele 1, 2, 3, 5, 6, 8, 11 şi 12 ale ordinii de zi, respectivele proiecte de 
legi şi respectivele propuneri legislative au fost avizate favorabil cu unanimitate de 
voturi. 
 La punctul 4 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost avizată 
negativ cu 24 voturi pentru şi 1 abţinere. 
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 La punctele 7, 9 şi 10 ale ordinii de zi, respectivele propuneri legislative au 
fost avizate negativ cu unanimitate de voturi. 
 La punctul 13 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat 
favorabil cu 18 voturi pentru şi 7 abţineri. 
 La punctul 14 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost votat 
favorabil cu 24 voturi pentru şi 1 abţinere. 
 La punctul 15 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost respinsă 
cu 14 voturi pentru, 1 vot împotrivă şi 10 abţineri. 
 La punctele 16, 17, 18, 22, 31, 32, 33, 34 şi 35 ale ordinii de zi, respectivele 
propuneri legislative şi respectivele proiecte de legi au fost amânate. 
 La punctele 19 şi 20 ale ordinii de zi, respectiva propunere legislativă şi 
respectivul proiect de lege au fost respinse cu 23 voturi pentru şi 2 abţineri. 
 La punctul 21 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost respinsă 
cu 24 voturi pentru şi 1 abţinere. 
 La punctul 23 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost respins cu 19 
voturi pentru, 2 voturi împotrivă şi 4 abţineri. 
 La punctele 24 şi 25 ale ordinii de zi, respectivele propuneri legislative au 
fost respinse cu unanimitate de voturi. 
 La punctele 26 şi 27 ale ordinii de zi, respectivele proiecte de legi au fost 
votate favorabil cu unanimitate de voturi. 
 La punctul 28 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost votat 
favorabil cu 23 voturi pentru şi 2 abţineri. 
 La punctul 29 al ordinii de zi, cererea de reexaminare formulată de  
Preşedintele României a fost respinsă cu 24 voturi pentru şi 1 abţinere şi în 
consecinţă a fost votat favorabil respectivul proiect de lege. 
 La punctul 30 al ordinii de zi, cererea de reexaminare formulată de 
Preşedintele României a fost admisă cu unanimitate de voturi şi în consecinţă a fost 
respins respectivul proiect de lege. 
 
 

 
 
 
           PREŞEDINTE,                     SECRETAR, 
 
                          RELU FENECHIU                              SEREŞ DENEŞ 


