
 
COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ,         6.12.2007         
AMENAJAREA TERITORIULUI SI ECHILIBRU         
                             ECOLOGIC                                             
 
 
 

PROCES VERBAL 
din zilele de 3, 4 şi 6 decembrie 2007 

  
 
  La lucrările şedinţelor Comisiei din ziua de 3 decembrie 2007, din 
numărul total de 27 deputaţi membri ai Comisiei, au fost prezenţi 23 deputaţi, fiind 
absenţi domnii deputaţi Relu Fenechiu (PNL), Cristian Adomniţei (PNL) – 
ministru, Ioan Oltean (PD) şi Valeriu Ştefan Zgonea (PSD), în ziua de 4 decembrie 
2007, au fost prezenţi 25 de deputaţi, fiind absenţi domnii deputaţi Relu Fenechiu 
(PNL), Cristian Adomniţei (PNL) – ministru şi Valeriu Ştefan Zgonea (PSD), 
înlocuit de Iuliu Nosa (PSD), iar în ziua de 6 decembrie 2007, au fost prezenţi 24 
de deputaţi, fiind absenţi domnii deputaţi Relu Fenechiu (PNL), Cristian 
Adomniţei (PNL) – ministru şi Ioan Oltean (PD). 
  
 La lucrările şedinţei din 4 decembrie 2007, au participat ca invitaţi: doamna 
Ana Maria Comăniciu, consilier superior în cadrul Ministerului Mediului şi 
Dezvoltării Durabile, doamna Preda Tatiana, consilier superior în cadrul 
Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, doamna Liliana Preoteasa, director 
general în cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, domnul Radu 
Comşa, consilier personal al Primarului general al Municipiului Bucureşti, domnul 
Pătraşcu Gheorghe, director general în cadrul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice şi Locuinţelor, domnul Gherguţ Dan Ion, vicepreşedinte al Institutului 
Naţional de Statistică, doamna Doina Framt, director în cadrul Ministerului 
Mediului şi Dezvoltării Durabile, doamna Laura Costandache, consilier în cadrul 
Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile, domnul Voicu Mihai, consilier în 
cadrul Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile, domnul Mircea Alexandru, 
secretar general adjunct în cadrul Ministerului Internelor şi Reformei 
Administrative, domnul Becsek Garda Dezsokalman, deputat UDMR, domnul 
Dumitrescu Aureliu, consilier în cadrul  Ministerului Internelor şi Reformei 
Administrative, domnul Dorin Zaharescu, consilier superior în cadrul Ministerului 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, doamna Dinu Nicoleta, consilier în cadrul 
Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. 
 
 Lucrările şedinţelor din zilele de 3, 4 şi 6 decembrie 2007, au fost conduse 
de domnul deputat Mircea Duşa, vicepreşedintele Comisiei pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic. 
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 Pe ordinea de zi a şedinţelor au figurat următoarele probleme: 
 

AVIZE 
 

1. PL-x nr. 761/2007 - Proiect de Lege privind respingerea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.87/2007 pentru modificarea Legii cetăţeniei române 
nr.21/1991 termen depunere amendamente: 04-12-2007  termen depunere 
raport: 11-12-2007  

2. PL-x nr. 763/2007 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.86/2007 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr.22/1999 privind administrarea porturilor şi a 
căilor navigabile, precum şi desfăşurarea activităţilor de transport naval în 
porturi şi pe căi navigabile termen depunere amendamente: 04-12-2007   
termen depunere raport: 11-12-2007  

3. Pl-x nr. 764/2007 - Propunere legislativă privind modificarea şi completarea 
Legii 49/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice termen depunere 
amendamente: 04-12-2007  termen depunere raport: 11-12-2007  

4. PL-x nr. 780/2007 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.30/2007 pentru reglementarea unor măsuri financiare termen 
depunere amendamente: 04-12-2007  termen depunere raport: 18-12-2007  

5. PL-x nr. 788/2007 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.128/2007 pentru modificarea Legii învăţământului, 
nr.84/1995 termen depunere amendamente: 03-12-2007  termen depunere 
raport: 7-12-2007  

6. PL-x nr. 799/2007 - Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative privind sistemul electoral termen depunere amendamente: 
05-12-2007  termen depunere raport: 12-12-2007  

7. PL-x nr. 800/2007 - Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcţie 
de autostrăzi şi drumuri naţionale termen depunere amendamente: 05-12-
2007  termen depunere raport: 12-12-2007  

8. PL-x nr. 802/2007 - Proiectul Legii Codului Silvic termen depunere 
amendamente: 05-12-2007  termen depunere raport: 12-12-2007  

 
FOND 

 
9. 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 

10. PL-x nr. 719/2007 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.43/2007 privind introducerea deliberată în mediu şi 
introducerea pe piaţă a organismelor modificate genetic termen depunere 
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amendamente: 13-11-2007  termen depunere raport: 20-11-2007 (Raport 
comun cu Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice)  

11. Pl-x nr. 612/2007 - Propunere legislativă pentru modificarea Legii 
nr.184/2001 privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect termen 
depunere raport suplimentar: 27-11-2007  

12. PL-x nr. 736/2007 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.92/2007 pentru modificarea şi completarea Legii 
serviciului de salubrizare a localităţilor nr.101/2006 termen depunere 
amendamente: 21-11-2007  termen depunere raport: 28-11-2007 (Raport 
comun cu Comisia pentru industrii şi servicii) 

13. Pl-x nr. 723/2007 - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.263/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor 
termen depunere amendamente: 29-11-2007  termen depunere raport: 07-
12-2007 termen constituţional: 14-12-2007 

14. PL-x nr. 742/2007 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.36/2007 privind efectuarea recensământului populaţiei şi al 
locuinţelor din România în anul 2011 termen depunere amendamente: 05-
12-2007  termen depunere raport: 12-12-2007 

15. PL-x nr. 743/2007 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.38/2007 privind importul în România al produselor de 
protecţie a plantelor şi al mostrelor, ajutoarelor şi donaţiilor de produse de 
protecţie a plantelor din ţări terţe termen depunere amendamente: 05-12-
2007  termen depunere raport: 12-12-2007 (Raport comun cu Comisia 
pentru agricultură)  

16. Pl-x nr. 755/2007 - Propunere legislativă pentru înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea serviciilor de îngrijire şi educare a copiilor în vârstă de 0-3 ani 
termen depunere amendamente: 04-12-2007  termen depunere raport: 11-
12-2007  

17. Pl-x nr. 759/2007 - Propunere legislativă privind modificarea limitelor 
teritoriale ale oraşelor Bragadiru şi Măgurele, judeţul Ilfov termen depunere 
amendamente: 04-12-2007  termen depunere raport: 11-12-2007  

18. Pl-x nr. 732/2007 - Propunere legislativă privind statutul Specialistului de 
înaltă calificare din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie termen depunere 
amendamente: 04-12-2007  termen depunere raport: 11-12-2007 (Raport 
comun cu Comisia juridică) 

19. PL-x nr. 798/2007 - Proiect de Lege privind unele măsuri în vederea 
asigurării terenurilor necesare lucrărilor miniere pentru exploatarea 
zăcămintelor de lignit termen depunere amendamente: 05-12-2007  termen 
depunere raport: 12-12-2007 (Raport comun cu Comisia juridică) 

20. PL-x nr. 782/2007 - Proiect de Lege pentru instituirea Programului de 
stimulare a înnoirii Parcului naţional de tractoare termen depunere 
amendamente: 04-12-2007  termen depunere raport: 18-12-2007  
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 La punctele 1, 2, 4, 6 şi 7 ale ordinii de zi, respectivele proiecte de lege au 
fost avizate favorabil cu majoritate de voturi.   
 La punctul 3 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost avizată 
negativ cu  unanimitate de voturi.   
 La punctele 5 şi 8 ale ordinii de zi, respectivele proiecte de lege au fost 
avizate favorabil cu unanimitate de voturi.   
 La punctele 9, 10, 13, 16, 18 şi 19 ale ordinii de zi, respectivele propuneri 
legislative şi proiecte de lege au fost amânate cu unanimitate de voturi. 
 La punctul 11 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost 
adoptată cu majoritatea voturilor celor prezenţi (5 împotrivă şi 1 abţinere). 
 La punctul 12 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost amânat cu 
majoritate de voturi. 
 La punctul 14 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost adoptat cu 
amendamente, cu unanimitate de voturi. 
 La punctul 15 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost adoptat cu 
majoritate de voturi (1 abţinere). 
 La punctul 17 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost respinsă 
cu majoritate de voturi (2 abţineri). 
 La punctul 20 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost 
adoptată cu majoritate de voturi (1 împotrivă şi 2 abţineri). 

 
 
 
      VICEPREŞEDINTE,       SECRETAR, 
 
                          MIRCEA DUŞA                              SEREŞ DENEŞ 
 
 
 
 
 
 
 
 Consilier parlamentar 
 Baban Mona Georgeta 


