
 

  Parlamentul României    
Camera Deputaţilor 

 
COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ,               22.02.2007        
AMENAJAREA TERITORIULUI SI ECHILIBRU                  Nr.26/1448     

                        ECOLOGIC   
  

                                                                                 
SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 

din zilele 20, 21 şi 22 februarie 2007  
 
  Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 20 februarie 2007 între 
orele 1400 – 1900, în ziua de 21 februarie 2007 între orele 830 – 1630 şi în ziua de 
22 februarie 2007 între orele 830 – 1230. 

 Pe ordinea de zi a şedinţelor au figurat următoarele probleme:  
   

AVIZE 
 

1. PL-x nr. 19/2007 - Proiect de Lege pentru abrogarea punctului 1 al 
anexei la Legea tinerilor nr.350/2006 termen depunere amendamente: 16-
02-2007  termen depunere raport: 27-02-2007  

2. PL-x nr. 32/2007 - Proiect de Lege privind sprijinirea localităţilor aflate 
pe traseul drumurilor naţionale pentru iluminat public termen depunere 
amendamente: 27-02-2007  termen depunere raport: 08-03-2007  

3. Pl-x nr. 37/2007 - Propunere legislativă privind regimul juridic al 
locuinţelor de serviciu termen depunere amendamente: 27-02-2007  
termen depunere raport: 08-03-2007  

4. Pl-x nr. 38/2007 - Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea art.8, alin.(1) şi art.20 din Legea nr.10 din 8 februarie 2001 
privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 
6 martie 1945-22 decembrie 1989 termen depunere amendamente: 27-02-
2007  termen depunere raport: 08-03-2007  

5. Pl-x nr. 39/2007 - Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile 
preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, 
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republicată termen depunere amendamente: 27-02-2007  termen 
depunere raport: 08-03-2007  

 
SESIZĂRI ÎN FOND 

 
6. PL-x nr. 961/2006 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.78/2006 pentru modificarea Ordonanţei 
Guvernului nr.7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a 
infrastructurii din spaţiul rural  termen depunere amendamente: 06-02-
2007  termen depunere raport: 12-02-2007  

7. PL-x nr. 20/2007 - Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr.63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de 
denumiri termen depunere amendamente: 16-02-2007  termen depunere 
raport: 27-02-2007  

8. Pl-x nr. 983/2006 - Propunere legislativă privind înfiinţarea comunei 
Laleşti, judeţul Vaslui prin reorganizarea comunei Puieşti termen 
depunere amendamente: 13-02-2007  termen depunere raport: 19-02-
2007  

9. Pl-x nr. 23/2007 - Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.96/2002 privind 
acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din clasele I-
IV din învăţământul de stat, precum şi pentru copiii preşcolari din 
grădiniţele de stat cu program normal de 4 ore termen depunere 
amendamente: 21-02-2007  termen depunere raport: 06-03-2007  

10. 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: 15-11-2006 (şedinţă 
comună cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi în data de 
21.02.2007) 

11. 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 termen: 30-11-2006 (şedinţă comună cu Comisia juridică, 
de disciplină şi imunităţi în data de 21.02.2007) 

12. PL-x nr. 781/2006 - Proiect de Lege privind intervenţiile active în 
atmosferă termen: 20-02-2007  

13. Pl-x nr. 16/2007 - Propunere legislativă privind organizarea şi 
funcţionarea creşelor termen depunere amendamente: 13-02-2007  
termen depunere raport: 19-02-2007  

14. Pl-x nr. 549/2006 - Propunere legislativă de modificare a Legii 
nr.3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului (şedinţă 
comună cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi în data de 
21.02.2007) 
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15. PL-x nr. 306/2006 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea "Programului de dezvoltare a 
infrastructurii din spaţiul rural" 

 
 DISCUŢII 

 Decizia Curţii Constituţionale nr.61/2007 
 
 La punctul 1 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat 
favorabil cu 26 voturi pentru şi 1 abţinere (doamna deputat Anca 
Constantinescu – Grupul parlamentar al PD). 
 La punctul 2 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat 
favorabil cu 11 voturi pentru şi 5 abţineri. 
 La punctul 3 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost 
avizată favorabil cu 12 voturi pentru şi 4 abţineri. 
 La punctul 4 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost 
avizată negativ cu unanimitate de voturi. 
 La punctul 5 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost 
avizată favorabil cu unanimitate de voturi. 

 La punctele 6, 7 şi 15 ale ordinii de zi, respectivele proiecte de legi au 
fost votate favorabil cu unanimitate de voturi. 
 La punctele 8, 11, 13 şi 14 ale ordinii de zi, respectivele propuneri 
legislative au fost amânate.  
 La punctul 9 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost 
respinsă cu 19 voturi pentru, 2 voturi împotrivă şi 6 abţineri. 
 La punctul 10 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost votat 
favorabil cu 10 voturi pentru şi 6 abţineri. 
 La punctul 12 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost respins cu 
16 voturi pentru, 2 voturi împotrivă şi 1 abţinere. 
   
 DISCUŢII 
 În şedinţa comună cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi din data 
de 21.02.2007 s-a luat în discuţie decizia Curţii Constituţionale nr.61/2007 
privind excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art.II alin.(1) şi (3) din 
Legea nr.249/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr.393/2004 
privind Statutul aleşilor locali. 

  
 În zilele de 20, 21 şi 22 februarie 2007, din numărul total de 29 membri ai 
Comisiei, au fost prezenţi 27 deputaţi după cum urmează: Relu Fenechiu 
(PNL), Mircea Duşa (PSD), Traian Constantin Igaş (PD), Seres Dénes 
(UDMR), Vasile Filip Soporan (PSD), Cristian Mihai Adomniţei (PNL), Antal 
Arpad Andras (UDMR),  Mihai Cristian Apostolache (PSD),  Cornel Ştefan 
Bardan (PD), Bogdan Cantaragiu (PD), Ion Călin (PSD), Anca Constantinescu 
(PD), Marin Diaconescu (PRM), Petru Lificiu  (independent), Dănuţ Liga (PD), 
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Costică Macaleţi (PSD), Mihai Dan Marian (PNL), Alexandru Mazăre (PSD),  
Rareş Şerban Mănescu (PNL), Ioan Oltean (PD), Rovana Plumb (PSD), Viorel 
Pupeză  (PSD), Emil Strungă (PNL), Constantin Tudor (PC), Ioan Ţundrea 
(PC), Aurel Vlădoiu (PSD), Valeriu Ştefan Zgonea (PSD), fiind absenţi domnii 
deputaţi  Marian-Jean Marinescu (PD) şi Cristian Stănescu (PRM) – 
europarlamentari. 

 
 
     
         PREŞEDINTE,                       SECRETAR, 
  
                         RELU FENECHIU                                SEREŞ DENEŞ  


