
 
  Parlamentul României    

Camera Deputaţilor 
COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ,          22.03.2006             
AMENAJAREA TERITORIULUI SI ECHILIBRU                  Nr.26/758 

                        ECOLOGIC 
 

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
din zilele de 21 şi 22 martie 2006 

 
  Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 
ecologic şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 21 martie 2006 între orele 13.00 – 19.00 şi în 
ziua de 22 martie 2006 între orele 8.30 – 16.30.  

 Pe ordinea de zi a şedinţelor au figurat următoarele probleme: 
 

AVIZE 
1. PL. – x 165/2006 – Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 

Guvernului nr. 193/2005 pentru modificarea şi completarea art.36 din Legea 
fondului cinegetic şi a protecţiei vânatului nr.103/1996. 

2. PL. – x 169/2006 – Proiect de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr. 2/2006 pentru suspendarea aplicării prevederilor Legii nr.7/2006 
privind statutul funcţionarului public parlamentar. 

3. PL. - x 170/2006 –.Proiect de Lege privind înfiinţarea centrelor de informare şi 
consultanţă pentru tineri. 

4. Pl. – x 171/2006 – Propunere legislativă "Legea Tinerilor". 
5. PL. - x 172/2006 – Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 

nr.8/2006 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr.2/2001 privind regimul 
juridic al contravenţiilor. 

6. Pl.-x 177/2006 – Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.115/1999 privind responsabilitatea ministerială. 

 
SESIZĂRI ÎN FOND 

7. PL. – x 52/2006 – Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
administraţiei publice locale nr.215/2001 (retrimisă la comisie pentru raport 
suplimentar) 

8. Pl.- x 69/2006 -  Propunere legislativă privind zonele metropolitane (termen de 
depunere a amendamentelor: 14.03; termen de depunere a raportului: 20.03) 

9. Pl. – x73 /2006 - Propunere legislativă privind înfiinţarea satelor Nicoleşti, Foi şi 
Ciba prin reorganizarea comunei Crăciuneşti, judeţul Mureş. (termen de 
depunere a amendamentelor: 16.03; termen de depunere a raportului: 22.03) 
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10. Pl. – x74 /2006 - Propunere legislativă privind înfiinţarea satului Seuca în 
componenţa comunei Găneşti, judeţul Mureş. (termen de depunere a 
amendamentelor: 16.03; termen de depunere a raportului: 22.03) 

11. PL.-x104/2006 – Propunere legislativă privind amplasarea unor monumente ale 
Poetului Naţional MIHAI EMINESCU. (termen de depunere a amendamentelor: 
22.03; termen de depunere a raportului: 28.03) 

12. PL.- x114/2006 -  Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
apelor nr. 107/1996. (termen de depunere a amendamentelor: 22.03; termen de 
depunere a raportului: 28.03) 

13. PL. – x 116 /2006 -Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 179/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 340/2004 
privind instituţia prefectului.  (termen de depunere a amendamentelor: 17.03; 
termen de depunere a raportului: 23.03) 

14. PL. – x117/2006 -Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr. 186/2005 privind suplimentarea numărului maxim de posturi 
finanţat prin bugetul Cancelariei Primului-Ministru pe anul 2006,  (termen de 
depunere a amendamentelor: 17.03; termen de depunere a raportului: 23.03) 

15. PL.-x 277/2005-2006 - Propunere legislativă privind obligativitatea înscrierii 
grupei sanguine şi RH-ului în actul de identitate şi permisul de conducere auto. 
(retrimisă la comisie pentru raport suplimentar). 

 
DIVERSE 

 
  La punctele 1, 3, 4 şi 5 ale ordinii de zi respectivele proiecte de legi şi 
respectiva propunere legislativă au fost avizate favorabil cu unanimitate de voturi.  
  La punctul 2 al ordinii de zi respectivul proiect lege a fost avizat negativ cu 9 
voturi pentru, 6 împotrivă şi 2 abţineri.  
  La punctul 6 al ordinii de zi respectiva propunere legislativă a fost avizată 
negativ cu 11 voturi pentru, 3 împotrivă şi 1 abţinere. 
  La punctul 7 al ordinii de zi respectivul proiect de lege, retrimis la comisie 
pentru raport suplimentar, a fost dezbătut articol cu articol împreună amendamentele 
formulate şi în prezenţa reprezentanţilor Ministerului Administraţiei şi Internelor şi votat 
favorabil cu 11 voturi pentru, 6 împotrivă şi 1 abţinere. 
  La punctul 8 al ordinii de zi respectiva propunere legislativă a fost dezbătută 
articol cu articol, împreună cu amendamentele formulate, în prezenţa iniţiatorilor şi votată 
favorabil cu 14 voturi pentru şi 1 abţinere.  
  La punctele 9 şi 10 ale ordinii de zi respectivele propuneri legislative au fost 
dezbătute şi votate favorabil cu 14 voturi pentru şi 1 împotrivă.  
  La punctul 11 al ordinii de zi respectiva propunere legislativă a fost respinsă 
cu 11 voturi pentru şi 4 abţineri.  
  La punctul 12 al ordinii de zi respectivul proiect de lege a fost amânat. 
  La punctele 13 şi 14 ale ordinii de zi respectiva propunere legislativă şi 
respectivul proiect de lege au fost dezbătute în prezenţa reprezentanţilor Ministerului 
Administraţiei şi Internelor şi votate favorabil cu unanimitate de voturi. 
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  La punctul 15 al ordinii de zi respectiva propunere legislativă a fost respinsă 
cu 13 voturi pentru şi 2 împotrivă. 
  La punctul Diverse al ordinii de zi a avut loc desemnarea domnului deputat 
Traian Constantin Igaş (PD) şi a domnului deputat Seres Denes (UDMR) ca participanţi la 
cel de-al V-lea Forum regional al Parlamentarilor Lumii pentru Habitat (GPH), ce va avea 
loc la Haga, în Olanda, în perioada 12 – 13 mai 2006.  
 
         Din numărul total de 28 membri ai Comisiei, au fost prezenţi, în ziua de 21 
martie 2006, 27 deputaţi după cum urmează: Fenechiu Relu (PNL), Duşa Mircea (PSD), 
Igaş Traian Constantin (PD), Seres Dénes (UDMR), Soporan Vasile Filip (PSD), Antal 
Árpád-András (UDMR), Apostolache Mihai Cristian (PSD), Bardan Cornel Ştefan(PD), 
Buzatu Dan Horaţiu (PNL), Cantaragiu Bogdan (independent), Călin Ion (PSD), 
Constantinescu Anca (PD), Diaconescu Marin (PSD), Lificiu Petru (independent), Liga 
Dănuţ (independent), Macaleţi Costică (PSD), Marinescu Marian-Jean  (PD), Mazăre 
Alexandru(PSD), Mănescu Rareş Şerban (PNL), Motreanu Dan Ştefan (PNL), Oltean Ioan 
(PD), Popescu Florin Aurelian (PNL), Pupeză Viorel (PSD), Stănescu Cristian (PRM), 
Tudor Constantin (PC), Ţundrea Ioan (PC), Vlădoiu Aurel (PSD), fiind absent Zgonea 
Valeriu Ştefan(PSD)– europarlamentar, iar în ziua de 22 martie 2006, 26 deputaţi după 
cum urmează: Fenechiu Relu (PNL), Duşa Mircea (PSD), Igaş Traian Constantin (PD), 
Seres Dénes (UDMR), Soporan Vasile Filip (PSD), Antal Árpád-András (UDMR), 
Apostolache Mihai Cristian (PSD), Bardan Cornel Ştefan(PD), Buzatu Dan Horaţiu (PNL), 
Cantaragiu Bogdan (independent), Călin Ion (PSD), Constantinescu Anca (PD), 
Diaconescu Marin (PSD), Lificiu Petru (independent), Liga Dănuţ (independent), Macaleţi 
Costică (PSD), Mazăre Alexandru(PSD), Mănescu Rareş Şerban (PNL), Motreanu Dan 
Ştefan (PNL), Oltean Ioan (PD), Popescu Florin Aurelian (PNL), Pupeză Viorel (PSD), 
Stănescu Cristian (PRM), Tudor Constantin (PC), Ţundrea Ioan (PC), Vlădoiu Aurel 
(PSD), fiind absenţi  Marinescu Marian-Jean  (PD) şi  Zgonea Valeriu Ştefan(PSD)– 
europarlamentari. 
    

 
 
 
             PREŞEDINTE, 

 SECRETAR, 
           RELU FENECHIU 

  SERES DENES 
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