
 
  Parlamentul României    

Camera Deputaţilor 
 
COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ,           5.10.2006             
AMENAJAREA TERITORIULUI SI ECHILIBRU           Nr.26/1161 

                        ECOLOGIC 
 
 

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
din zilele de 2, 3 şi 5 octombrie 2006  

 
  Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 2 octombrie 2006, între 
orele 1400 – 2000, în ziua de 3 octombrie 2006 între orele 900 – 1200 şi 5 
octombrie 2006 între orele 830 - 1230. 
 

 Pe ordinea de zi a şedinţelor au figurat următoarele probleme:  
   

AVIZE 
 

1. PL-x.nr.686/2006 - Proiect de Lege privind consacrarea zilei de 13 
decembrie ca sărbătoare a etniei tătare din România - termen depunere 
amendamente: 05-10-2006; termen depunere raport: 17-10-2006  

2. Pl-x nr.694/2006 - Propunere legislativă privind angajarea 
pensionarilor în sectorul public de stat - termen depunere amendamente: 
09-10-2006 ; termen depunere raport: 19-10-2006  

3. Pl-x nr. 697/2006 - Propunere legislativă pentru modificarea Legii 
nr.112/1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu 
destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului - termen depunere 
amendamente: 09-10-2006 ; termen depunere raport: 19-10-2006  

4. Pl-x nr. 698/2006 - Propunere legislativă pentru modificarea Legii 
nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, 
precum şi unele măsuri adiacente - termen depunere amendamente: 09-
10-2006 ; termen depunere raport: 19-10-2006  

5. Pl-x nr. 648/2006 - Propunere legislativă pentru completarea art.49 din 
Legea nr.26/1996 - Codul silvic termen depunere amendamente: 05-10-
2006  termen depunere raport: 17-10-2006  
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   SESIZĂRI ÎN FOND 
 

6. Pl-x nr. 637/2006 - Propunere legislativă pentru modificarea 
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 termen depunere amendamente: 21-09-2006  
termen depunere raport: 03-10-2006  

7. PL-x-nr.685/2006 - Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.155/2001 privind aprobarea programului de 
gestionare a câinilor fără stăpân - termen depunere amendamente: 05-
10-2006 ; termen depunere raport: 17-10-2006  

8. PL-x nr. 687/2006 - Proiect de Lege privind acordarea de miere de 
albine pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu 
program normal de 4 ore, autorizate sau acreditate, precum şi pentru 
elevii din clasele I-IV din învăţământul de stat şi privat, autorizat sau 
acreditat -termen depunere amendamente: 05-10-2006 ; termen 
depunere raport: 17-10-2006  

 
 

 La punctul 1 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat 
favorabil cu unanimitate de voturi.   
 La punctele 2 şi 5 ale ordinii de zi, respectivele propuneri legislative 
au fost avizate negativ cu 25 voturi pentru şi 1 abţinere. 
 La punctele 3 şi 4 ale ordinii de zi, respectivele propuneri legislative 
au fost avizate negativ cu unanimitate de voturi. 
 La punctul 6 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost 
respinsă cu 23 voturi pentru şi 3 abţineri. 
 La punctul 7 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost 
dezbătut şi votat favorabil cu unanimitate de voturi. 
 La punctul 8 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost amânat. 
 
         În zilele de 2 şi 3 octombrie 2006, din numărul total de 29 membri ai 
Comisiei, au fost prezenţi 26 deputaţi după cum urmează: 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 (PD), Călin 
Ion (PSD), Constantinescu Anca (PD), Diaconescu Marin (PRM), Lificiu Petru 
(independent), Liga Dănuţ (PD), Macaleţi Costică (PSD), Mazăre Alexandru 
(PSD), Mănescu Rareş Şerban (PNL), Motreanu Dan Ştefan (PNL), Oltean Ioan 
(PD), Popescu Florin Aurelian (PNL), Plumb Rovana (PSD), Pupeză Viorel 
(PSD), Stănescu Cristian (PRM), Tudor Constantin (PC), Ţundrea Ioan (PC), 

http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=209&cam=2&leg=2004
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=61&cam=2&leg=2004
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=288&cam=2&leg=2004
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=115&cam=2&leg=2004
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=53&cam=2&leg=2004
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=272&cam=2&leg=2004
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=56&cam=2&leg=2004
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=56&cam=2&leg=2004
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=144&cam=2&leg=2004
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=324&cam=2&leg=2004
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=139&cam=2&leg=2004
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=139&cam=2&leg=2004
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=247&cam=2&leg=2004
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=196&cam=2&leg=2004
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=41&cam=2&leg=2004
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=153&cam=2&leg=2004
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=86&cam=2&leg=2004
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=122&cam=2&leg=2004
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=249&cam=2&leg=2004
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=37&cam=2&leg=2004
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=84&cam=2&leg=2004
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=136&cam=2&leg=2004
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=83&cam=2&leg=2004
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=96&cam=2&leg=2004
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=111&cam=2&leg=2004
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=107&cam=2&leg=2004
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Vlădoiu Aurel (PSD), fiind absenţi domnii deputaţi, Fenechiu Relu (PNL) şi 
Zgonea Valeriu Ştefan (PSD) – delegaţie în străinătate şi  Marinescu Marian-
Jean (PD) – europarlamentar  
 
         În ziua de 5 octombrie 2006, din numărul total de 29 membri ai Comisiei, 
au fost prezenţi 28 deputaţi după cum urmează: 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), Cantaragiu Bogdan (PD), Călin Ion (PSD), Constantinescu Anca 
(PD), Diaconescu Marin (PRM), Lificiu Petru (independent), Liga Dănuţ (PD), 
Macaleţi Costică (PSD), Mazăre Alexandru (PSD), Marinescu Marian-Jean 
(PD), Marian Dan Mihai (PNL), Mănescu Rareş Şerban (PNL), Motreanu Dan 
Ştefan (PNL), Oltean Ioan (PD), Popescu Florin Aurelian (PNL), Plumb Rovana 
(PSD), Pupeză Viorel (PSD), Stănescu Cristian (PRM), Tudor Constantin (PC), 
Ţundrea Ioan (PC), Vlădoiu Aurel (PSD), Zgonea Valeriu Ştefan (PSD), fiind 
absent domnul deputat Fenechiu Relu (PNL) – delegaţie în străinătate. 
 
 Începând cu data de 4 octombrie 2006 domnul deputat Buzatu Dan 
Horaţiu (PNL) s-a transferat la Comisia pentru industrii şi servicii, iar domnul 
deputat Marian Dan Mihai (PNL) s-a transferat de la Comisia pentru industrii şi 
servicii la Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic. 
 
 
 
 

 
    VICEPREŞEDINTE,                       SECRETAR, 
  
               TRAIAN CONSTANTIN IGAŞ                     SEREŞ DENEŞ  

http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=43&cam=2&leg=2004
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=171&cam=2&leg=2004
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=141&cam=2&leg=2004
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=143&cam=2&leg=2004
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=143&cam=2&leg=2004
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=209&cam=2&leg=2004
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=61&cam=2&leg=2004
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=61&cam=2&leg=2004
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=288&cam=2&leg=2004
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=115&cam=2&leg=2004
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=53&cam=2&leg=2004
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=53&cam=2&leg=2004
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=272&cam=2&leg=2004
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=56&cam=2&leg=2004
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=56&cam=2&leg=2004
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=324&cam=2&leg=2004
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=139&cam=2&leg=2004
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=247&cam=2&leg=2004
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=196&cam=2&leg=2004
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=41&cam=2&leg=2004
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=153&cam=2&leg=2004
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=86&cam=2&leg=2004
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=122&cam=2&leg=2004
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=143&cam=2&leg=2004
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=249&cam=2&leg=2004
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=37&cam=2&leg=2004
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http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=84&cam=2&leg=2004
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=136&cam=2&leg=2004
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=83&cam=2&leg=2004
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=96&cam=2&leg=2004
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=111&cam=2&leg=2004
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=107&cam=2&leg=2004
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