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La lucrările comisiei din zilele de 25 şi 26 septembrie 2007 sunt 
prezenţi 25 deputaţi, fiind absenţi motivat 2, iar nemotivat 0. 

 
La lucrările comisiei au participat următorii invitaţi: 

 
- domnul Cristea Viorel - Ministerul Internelor şi Reformei  

Administrative; 
- domnul Cojoc Marin - Ministerul Economiei şi Finanţelor; 
- domnul Dorin Măntescu - M.E.F.; 
- doamna Câmpeanu Maria - M.E.F. 

 
Lucrările comisiei sunt conduse de domnul Aurel Gubandru, 

preşedintele Comisiei. 
 
Comisia a adoptat cu unanimitate de voturi următoarea ordine de 

zi: 
I. RAPOARTE 

 
1. Proiect de Lege pentru reglementarea sprijinului financiar 
acordat tinerilor şi familiilor de tineri la închirierea 
locuinţei.(PLx 323/2007) 

Administrator
Original
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2. Propunere legislativă de modificare şi completare a Legii 
nr.273/2006 privind finanţele publice locale.(PLx 281/2007) 
3. 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.(PLx 536/2007) 

 
 
 

II. AVIZE 
 
 

4. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale 
pentru Locuinţe.(PLx 513/2007) 
5. Propunere legislativă pentru modificarea art.90 din Legea 
nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic.(PLx 
456/2007) 
6. Proiect de Lege privind transformarea cazărmilor 
dezafectate ale Ministerului Apărării în cămine 
studenţeşti.(PLx 480/2007) 
7. Proiectul Legii Lege pentru modificarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru 
mediu.(PLx 478/2007) 
8. Proiect de Lege pentru completarea Ordonanţei de Urgenţă 
a Guvernului nr.40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi 
stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe.(PLx 
463/2007) 
9. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.(PLx 
470/2007) 
10. Propunere legislativă de modificare şi completare a Legii 
nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.(PLx 
516/2007) 
11. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele 
drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, 
republicată.(PLx 515/2007) 

 
Comisia a început dezbaterea ordinei de zi cu: 
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I. RAPOARTE 
 
1. Proiect de Lege pentru reglementarea sprijinului financiar acordat 

tinerilor şi familiilor de tineri la închirierea locuinţei.(PLx323/2007) – 
Reexaminare – Raport comun cu Comisia pentru administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic 

Amânat 
2. Propunere legislativă de modificare şi completare a Legii nr. 

273/2006 privind finanţele publice locale.(PLx281/2007) – Reexaminare – 
Raport comun cu Comisia pentru administraţie publică, amenajarea 
teritoriului şi echilibru ecologic 

Amânat 
3. 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.(PLx 536/2007) – Raport comun cu 
Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 
ecologic 

Amânat 
 

II. AVIZE 
 

4. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe.(PLx 
513/2007) 

Propunere legislativă respinsă de Senat, ce are ca obiect de 
reglementare modificarea şi completarea Legii nr.152/1998 privind 
înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe. Domnul deputat Lakatos 
Petru propune respingerea propunerii legislative. 

În urma dezbaterilor, comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât 
întocmirea unui aviz negativ. 

5. Propunere legislativă pentru modificarea art. 90 din Legea nr. 
128/1997 privind Statutul personalului didactic.(PLx 456/2007) 

Propunere legislativă, ce are ca obiect de reglementare modificarea 
alin.6 al art.90 şi abrogarea alin.7 al aceluiaşi articol din Legea 
nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic. 

Comisia investită pe fond a făcut un raport de respingere. Domnul 
deputat Alexandru Mocanu propune un aviz favorabil. Iar domnul Deputat 
Manda, amintind de raportul de respingere, propune aviz negativ. 

În urma dezbaterilor, comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât 
întocmirea unui aviz de respingere. 
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6. Proiect de Lege privind transformarea cazărmilor dezafectate ale 
Ministerului Apărării în cămine studenţeşti.(PLx 480/2007) 

Această iniţiativă legislativă reglementează trecerea cazărmilor şi 
unităţilor dezafectate ale Ministerului Apărării în patrimoniul consiliilor 
judeţene, respectiv al Municipiului Bucureşti şi transformarea lor în 
cămine studenţeşti cu finanţare din partea consiliilor judeţene, a consiliului 
general al municipiului Bucureşti şi a universităţilor beneficiare. 

În urma dezbaterilor, comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât 
întocmirea unui aviz favorabil. 

7. Proiectul Legii Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu. (PLx478/20007) 

Se propune modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
196/2005 privind Fondul pentru mediu, în sensul eliminării taxelor pentru 
emisiile de poluanţi în atmosferă provenite de la surse mobile. 

Domnul deputat Nini Săpunaru propune aviz de respingere. 
În urma dezbaterilor, comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât 

întocmirea unui aviz  negativ. 
8. Proiect de Lege pentru completarea Ordonanţei de Urgenţă a 

Guvernului nr. 40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei 
pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe. (PLx463/2007) 

Iniţiată de domnul deputat Kerekes Karoly şi de domnul senator 
Puskas Valentin Zoltan. Proiect de lege adoptat de Senat. 

Domnul deputat Lakatos Petru susţine proiectul de lege. 
În urma dezbaterilor, comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât 

întocmirea unui aviz favorabil. 
9. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii. (PLx470/2007) 
Propunere legislativă ce are ca obiect de reglementare modificarea 

şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii. 
În urma dezbaterilor, comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât 

întocmirea unui aviz favorabil. 
10. Propunere legislativă de modificare şi completare a Legii nr. 

95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.(PLx516/2007) 
Propunere legislativă ce are ca obiect de reglementare modificarea 

şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii. 
Domnul deputat Mocanu Alexandru propune aviz negativ. 
În urma dezbaterilor, comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât 

întocmirea unui aviz negativ. 
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11. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale 
invalizilor şi văduvelor de război, republicată.(PLx515/2007) 

Domnul Cristea Viorel, Director General în cadrul Ministerului 
Internelor şi Reformei Administrative expune membrilor comisiei 
iniţiativa legislativă şi propune un aviz negativ din partea comisiei. 

În urma dezbaterilor, comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât 
întocmirea unui aviz de respingere. 

 
 

 
 

PREŞEDINTE, 
 

Aurel GUBANDRU 
 
 
 
 

           Întocmit, 
           Expert parlamentar 
           Popescu Luminiţa 
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