
COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ,          29.10.2007 
AMENAJAREA TERITORIULUI SI ECHILIBRU         

                        ECOLOGIC 
 
 

PROCES VERBAL 
din zilele de 23, 24 şi 25 octombrie 2007 

  
 
  La lucrările şedinţelor Comisiei din ziua de 23 octombrie 2007 din 
numărul total de 29 deputaţi membri ai Comisiei, au fost prezenţi 23 de deputaţi, 
fiind absenţi domnii deputaţi Adomniţei Cristian (PNL) – ministru, Soporan 
Vasile Filip (PSD) – delegaţie în străinătate, Marinescu Marian-Jean (PD), 
Plumb Rovana (PSD) şi Stănescu Cristian (PRM) – europarlamentari şi Oltean 
Ioan (PD), iar în zilele de 24 şi 25 octombrie 2007 au fost prezenţi 17 deputaţi, 
fiind absenţi domnii deputaţi Fenechiu Relu (PNL), Duşa Mircea (PSD), Igaş 
Traian Constantin (PD), Seres Dénes (UDMR), Antal Árpád-András (UDMR) şi 
Bardan Cornel Ştefan (PD) – delegaţie, Adomniţei Cristian (PNL) – ministru, 
Soporan Vasile Filip (PSD) – delegaţie în străinătate, Marinescu Marian-Jean 
(PD), Plumb Rovana (PSD) şi Stănescu Cristian (PRM) – europarlamentari şi 
Oltean Ioan (PD).                                                                                                                         
  Lucrările şedinţei din data de 23 octombrie 2007 au fost conduse 
de domnul deputat Mircea Duşa, vicepreşedintele Comisiei pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic, iar în zilele de 24 şi 25 
octombrie 2007 membrii Comisiei au efectuat studiu individual de documentare. 

 Pe ordinea de zi a şedinţei au figurat următoarele probleme: 
 

AVIZE 
 

1. Pl-x nr. 623/2007 - Propunere legislativă pentru modificarea Legii 
nr.360/2002 privind statutul poliţistului termen depunere amendamente: 22-
10-2007  termen depunere raport: 29-10-2007 

2. PL-x nr. 540/2007 – Proiect de Lege pentru completarea art.15 din Legea 
nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în 
perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, republicată termen depunere 
amendamente: 24-10-2007  termen depunere raport: 31-10-2007 
 

FOND 
 

3. Pl-x nr. 481/2007 - Propunere legislativă privind modificarea anexei la 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.51/2006 pentru aprobarea 
Programului naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate 
personală (Raport comun cu Comisia pentru industrii şi servicii) 

4. Pl-x nr. 595/2007 - Propunere legislativă pentru înfiinţarea comunei 
Suhurlui prin reorganizarea comunei Rediu, judeţul Galaţi  termen depunere 
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amendamente: 15-10-2007  termen depunere raport: 19-10-2007 termen 
constituţional: 01-11-2007  

5. Pl-x nr. 626/2007 - Propunere legislativă pentru înfiinţarea comunei 
Sâmpetru German, judeţul Arad termen depunere amendamente: 22-10-2007  
termen depunere raport: 29-10-2007 termen constituţional: 09-11-2007 

6. Pl-x nr. 567/2007 - Propunere legislativă pentru modificarea alin.(3) al 
art.52 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind protecţia 
mediului termen depunere amendamente: 16-10-2007  termen depunere 
raport: 23-10-2007  

7. Pl-x nr. 625/2007 - Propunere legislativă pentru completarea art.30 din 
Legea nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali termen depunere 
amendamente: 22-10-2007  termen depunere raport: 29-10-2007 termen 
constituţional: 09-11-2007 

8. PL-x nr. 675/2007 - Proiect de Lege privind reorganizarea cadrului 
instituţional în domeniul managementului substanţelor chimice termen 
depunere amendamente: 25-10-2007  termen depunere raport: 01-11-2007  

9. PL-x nr. 676/2007 - Proiect de Lege pentru modificarea art.11 din Legea nr. 
24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din zonele 
urbane termen depunere amendamente: 25-10-2007  termen depunere 
raport: 01-11-2007  

 
        În ziua de 23 octombrie 2007 între orele 1330 – 1500 au fost dezbătute 
proiectele de legi şi propunerile legislative de pe ordinea de zi. 
 La punctul 1 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost 
avizată negativ cu unanimitate de voturi. 
 La punctul 2 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat 
negativ cu majoritate de voturi. 
 La punctele 3, 4, 5, 6, 7, 8 şi 9 ale ordinii de zi, respectivele propuneri 
legislative şi respectivele proiecte de legi au fost amânate. 
 În zilele de 24 şi 25 octombrie 2006 o delegaţie a Comisiei, formată 
din domnii deputaţi Relu Fenechiu – preşedinte al Comisiei, Traian Igaş şi 
Mircea Duşa – vicepreşedinţi ai Comisiei, Seres Denes – secretar al Comisiei, 
Antal Arpad Andras şi Cornel Bardan - membri, s-a deplasat la Hunedoara 
pentru întâlnirea cu delegaţia Comisiei de Mediu din Parlamentul Ungar, iar 
ceilalţi membri ai Comisiei au efectuat studiu individual de documentare. 
       
 
 
 
    VICEPREŞEDINTE,                          SECRETAR, 
                       
                           MIRCEA DUŞA                            SEREŞ DENEŞ  

 


