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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI
din zilele de 24, 25 şi 26 octombrie 2006
Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi
echilibru ecologic şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 24 octombrie 2006, între
orele 1300 – 1900, în ziua de 25 octombrie 2006 între orele 1000 – 1630 şi în ziua
de 26 octombrie 2006 între orele 1000 - 1230.
Pe ordinea de zi a şedinţelor au figurat următoarele probleme:
1. PL-x 730/11.10.2006 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei
Guvernului nr.64/2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale funcţionarilor
publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare
2. PL-x 732/11.10.2006 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr.57/2006 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei,
precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice
3. PL-x 752/19.10.2006 - Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2007
DIVERSE
La punctele 1 şi 2 ale ordinii de zi, respectivele proiecte de legi au
fost avizate favorabil cu unanimitate de voturi.
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 25.10.2006, Proiectul Legii
bugetului de stat pe anul 2007 cu următoarele ministere: Ministerul
Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului şi Ministerul Mediului şi
Gospodăririi Apelor.
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Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2007 pentru Ministerul
Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului a fost dezbătut în prezenţa
domnilor Radu Berceanu – ministru, Laszlo Borbely - ministru delegat pentru
lucrări publice şi amenajarea teritoriului, Ioan Andreica – secretar de stat,
Dascălu Constantin – secretar de stat, Popeagă Silvia – director general al
Direcţiei Economice şi a fost avizat favorabil cu majoritate de voturi, iar
Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2007 pentru Ministerul Mediului şi
Gospodăririi Apelor a fost dezbătut în prezenţa doamnei Sulfina Barbu –
ministru şi Vasile Ştefania – director economic, Anghel Ion – secretar general şi
a fost avizat favorabil cu majoritate de voturi.
Întrucât, după dezbaterea proiectului de buget pe anul 2007 pentru
ministerele sus menţionate, nu s-a mai întrunit cvorumul de şedinţă, lucrările
acesteia au fost sistate.
La dezbaterile proiectului de lege au mai participat ca invitaţi Irina
Alexe – secretar general adjunct, Constantin Marin – director adjunct în
Ministerul Administraţiei şi Internelor, Victor Giosan – secretar de stat şi
Viorica Petrescu – şef serviciu financiar – Secretariatul General al Guvernului.
În vederea continuării dezbaterilor nefinalizate la proiectul Legii
bugetului pe anul 2007, cele două comisii au stabilit o nouă şedinţă de avizare
pentru ziua de luni, 30.10.2006.
În şedinţa Comisiei din 24 octombrie 2006 membrii Comisiei pentru
administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic s-au întâlnit
cu reprezentanţii companiei Gabriel Roşia Montană, pentru a clarifica unele
aspecte referitoare la proiectul minier de exploatare a aurului de la Roşia
Montană. Întâlnirea s-a desfăşurat la sediul Comisiei, iar din partea Gabriel
Roşia Montană a participat o delegaţie de specialişti condusă de domnul Yani
Roditis, vicepreşedinte al companiei. Întrebările adresate de deputaţi au urmărit
sublinierea anumitor puncte vulnerabile şi neconcordanţe existente în
documentaţia prezentată de companie autorităţilor şi supusă dezbaterilor
publice, probleme la care s-a solicitat un răspuns din partea reprezentanţilor
companiei, participanţi la discuţii.
În zilele de 24, 25 şi 26 octombrie 2006, din numărul total de 29
membri ai Comisiei, au fost prezenţi 29 deputaţi după cum urmează: Fenechiu
Relu (PNL), Duşa Mircea (PSD), Igaş Traian Constantin (PD), Seres Dénes
(UDMR), Soporan Vasile Filip (PSD), Apostolache Mihai Cristian (PSD), Antal
Árpád-András (UDMR), 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), Marian Mihai
Dan (PNL), Marinescu Marian-Jean (PD), Mazăre Alexandru (PSD), Mănescu
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Rareş Şerban (PNL), Motreanu Dan Ştefan (PNL), Oltean Ioan (PD), Plumb
Rovana (PSD), Popescu Florin Aurelian (PNL), Pupeză Viorel (PSD), Stănescu
Cristian (PRM), Tudor Constantin (PC), Ţundrea Ioan (PC), Vlădoiu Aurel
(PSD), Zgonea Valeriu Ştefan (PSD).
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