
COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ,          1.11.2007 
AMENAJAREA TERITORIULUI SI ECHILIBRU         

                        ECOLOGIC 
 
 

PROCES VERBAL 
din zilele de 30 şi 31 octombrie şi 1 noiembrie 2007 

  
 
  La lucrările şedinţelor Comisiei din zilele de 30 şi 31 octombrie şi 1 
noiembrie 2007, din numărul total de 29 deputaţi membri ai Comisiei, au fost 
prezenţi în cele 3 zile octombrie, 24 deputaţi. 
  Lucrările şedinţelor din zilele de 30 şi 31 octombrie şi 1 noiembrie 
2007 au fost conduse de domnul deputat Relu Fenechiu, preşedintele Comisiei 
pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic. 
  Lucrările şedinţei din ziua de 30 octombrie 2007 pentru dezbaterea 
Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2008 au fost conduse de domnul 
deputat Relu Fenechiu, preşedintele Comisiei pentru administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic – Camera Deputaţilor şi domnul 
senator Dan Cârlan – preşedintele Comisiei pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi protecţia mediului – Senat.  

 Pe ordinea de zi a şedinţelor au figurat următoarele probleme: 
  

 AVIZE 
 

1. PL-x nr. 695/2007 - Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2008 termen   
 depunere amendamente:  01-11-2007  termen depunere raport: 22-11-
2007  
2. Pl-x nr. 583/2007 - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 

Legii cetăţeniei române nr.21/1991 cu modificările şi completările 
ulterioare termen depunere amendamente: 01-11-2007  termen depunere 
raport: 08-11-2007  

3. Pl-x nr. 588/2007 - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 
Legii 115/1996 pentru declararea şi controlul averii demnitarilor, 
magistraţilor, a unor persoane cu funcţii de conducere şi de control şi a 
funcţionarilor publici termen depunere amendamente: 01-11-2007  termen 
depunere raport: 08-11-2007  

4. Pl-x nr. 591/2007 - Propunere legislativă de modificare şi completare a 
Legii nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici termen depunere 
amendamente: 01-11-2007  termen depunere raport: 08-11-2007    

5. Pl-x nr. 603/2007 - Propunere legislativă privind înfiinţarea societăţilor 
comerciale având ca obiect de activitate abatorizarea animalelor şi 
comercializarea cărnii şi a produselor din carne termen depunere 
amendamente: 01-11-2007  termen depunere raport: 08-11-2007  
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6. PL-x nr. 705/2007 - Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între 
Guvernul României şi Guvernul Republicii Serbia privind cooperarea în 
domeniul combaterii criminalităţii organizate, traficului ilicit de stupefiante 
şi a terorismului internaţional, semnat la Bucureşti la 5 iulie 2007 termen 
depunere amendamente: 31-10-2007  termen depunere raport: 07-11-2007  

 
FOND 

 
7. Pl-x nr. 481/2007 - Propunere legislativă privind modificarea anexei la 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.51/2006 pentru aprobarea 
Programului naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate 
personală (Raport comun cu Comisia pentru industrii şi servicii) 

8. Pl-x nr. 595/2007 - Propunere legislativă pentru înfiinţarea comunei 
Suhurlui prin reorganizarea comunei Rediu, judeţul Galaţi  termen 
depunere amendamente: 15-10-2007  termen depunere raport: 19-10-
2007 termen constituţional: 01-11-2007  

9. Pl-x nr. 626/2007 - Propunere legislativă pentru înfiinţarea comunei 
Sâmpetru German, judeţul Arad termen depunere amendamente: 22-10-
2007  termen depunere raport: 29-10-2007 termen constituţional: 09-11-
2007 

10. Pl-x nr. 567/2007 - Propunere legislativă pentru modificarea alin.(3) al 
art.52 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind 
protecţia mediului termen depunere amendamente: 16-10-2007  termen 
depunere raport: 23-10-2007  

11. Pl-x nr. 625/2007 - Propunere legislativă pentru completarea art.30 din 
Legea nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali termen depunere 
amendamente: 22-10-2007  termen depunere raport: 29-10-2007 termen 
constituţional: 09-11-2007 

12. PL-x nr. 675/2007 - Proiect de Lege privind reorganizarea cadrului 
instituţional în domeniul managementului substanţelor chimice termen 
depunere amendamente: 25-10-2007  termen depunere raport: 01-11-
2007  

13. PL-x nr. 676/2007 - Proiect de Lege pentru modificarea art.11 din Legea 
nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din 
zonele urbane termen depunere amendamente: 25-10-2007  termen 
depunere raport: 01-11-2007  

14. PL-x nr. 686/2007 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.59/2007 privind instituirea Programului naţional 
de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în 
localităţi termen depunere amendamente: 30-10-2007  termen depunere 
raport: 06-11-2007  

15. PL-x nr. 688/2007 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.70/2007 privind modificarea Ordonanţei 
Guvernului nr. 40/2006 pentru aprobarea şi finanţarea programelor 
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multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor termen depunere 
amendamente: 30-10-2007  termen depunere raport: 06-11-2007 (Raport 
comun cu Comisia pentru buget) 

16. Pl-x nr. 661/2007 - Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.263/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea creşelor termen depunere amendamente: 31-10-2007  
termen depunere raport: 07-11-2007  

17. Pl-x nr. 707/2007 - Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii administraţiei publice locale nr.215/2001 termen 
depunere amendamente: 31-10-2007  termen depunere raport: 07-11-
2007  

18. PL-x nr. 685/2007 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.107/2007 privind modificarea alineatului (1) al 
articolului 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.17/2005 pentru 
stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administraţiei publice 
centrale termen depunere amendamente: 26-10-2007  termen depunere 
raport: 03-11-2007  

19. Pl-x nr. 627/2007 - Propunere legislativă privind înfiinţarea instituţiei 
AVOCATUL COPILULUI termen depunere amendamente: 26-10-2007  
termen depunere raport: 03-11-2007 (Raport comun cu Comisia juridică) 

 
  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 dezbătut, 
potrivit Programului stabilit pentru ziua de 30.10.2007, Proiectul Legii 
bugetului de stat pe anul 2008 cu următoarele ministere: Ministerul Economiei 
şi Finanţelor, Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, 
Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile şi Ministerul Internelor şi Reformei 
Administrative, Autoritatea Electorală Permanentă, Cancelaria Primului 
Ministru şi Secretariatul General al Guvernului şi avizat favorabil cu 
amendamente cu unanimitate de voturi. 
  Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2008 pentru Ministerul 
Economiei şi Finanţelor a fost dezbătut în prezenţa domnilor Moise Popescu –
director general, Babici Georgia – director general, Cojoc Marin – director 
general adjunct, Constantin Păun – consilier superior şi a doamnei Lăcrămioara 
Alexandru – director, precum şi Daniel Chiţoiu – preşedintele Agenţiei 
Naţionale pentru Administrare Fiscală şi a fost avizat favorabil cu majoritate de 
voturi, Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2008 pentru Ministerul 
Dezvoltării Lucrărilor Publice şi Locuinţelor a fost dezbătut în prezenţa 
domnilor Horia Irimia – Secretar de stat şi Constantin Pană – secretar general 
adjunct şi a doamnelor Anna Horvath – secretar de stat, Speranţa Munteanu - 
director şi Carmen Dumitriu – director şi a fost avizat favorabil majoritate de 
voturi, Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2008 pentru Ministerul 
Mediului şi Dezvoltării Durabile a fost dezbătut în prezenţa domnilor Attila 
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Korodi – ministru şi Anghel Ion – secretar general, precum şi a doamnelor 
Andrei Mihaela – director general şi Szabo Nicoleta – director şi Vasile Ştefania 
– director şi a fost avizat favorabil cu unanimitate de voturi, Proiectul Legii 
bugetului de stat pe anul 2008 pentru Ministerul Internelor şi Reformei 
Administrative a fost dezbătut în prezenţa domnului Marin Pătuleanu – secretar 
de stat şi a doamnei Mihaela Mihalache – şef serviciu şi a fost avizat favorabil 
cu majoritate de voturi, Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2008 pentru 
Autoritatea Electorală Permanentă a fost avizat cu unanimitate de voturi, iar 
Proiectele Legii bugetului de stat pe anul 2008 pentru Cancelaria Primului 
Ministru şi Secretariatul General al Guvernului au fost avizate favorabil cu 
majoritate de voturi. 
 La punctele 2, 3 şi 4 ale ordinii de zi, respectivele propuneri legislative au 
fost avizate negativ cu unanimitate de voturi. 
 La punctul 5 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost 
avizată negativ cu 22 voturi pentru, 1 vot împotrivă şi 1 abţinere. 
 La punctul 6 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat 
favorabil cu unanimitate de voturi. 
 La punctele 7, 8, 12, 14 şi 15 ale ordinii de zi, respectivele propuneri 
legislative şi respectivele proiecte de legi au fost votate favorabil cu unanimitate 
de voturi. 
 La punctele 9 şi 19 ale ordinii de zi, respectivele propuneri legislative au 
fost respinse cu unanimitate de voturi. 
 La punctul 10 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost 
amânată. 
 La punctul 11 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost 
votată favorabil cu 23 voturi pentru şi 1 abţinere. 
 La punctul 13 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost respins cu 
18 voturi pentru, 5 voturi împotrivă şi 1 abţinere. 
 La punctul 16 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost 
respinsă cu 23 voturi pentru şi 1 abţinere. 
 La punctul 17 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost 
respinsă cu 22 voturi pentru, 1 vot împotrivă şi 1 abţinere. 
 La punctul 18 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost votat 
favorabil cu 22 voturi pentru şi 2 abţineri.  
 
 
 
 
 
     PREŞEDINTE,                           SECRETAR, 
 
                    RELU FENECHIU                              SEREŞ DENEŞ 


