
 

  Parlamentul României    
Camera Deputaţilor 

 
COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ,                  11.02.2010        
AMENAJAREA TERITORIULUI SI ECHILIBRU                     Nr. 26/961 

                        ECOLOGIC   
 
 
 

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
din zilele de 9, 10 şi 11 februarie 2010 

 
 

Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 
ecologic şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 9, 10 şi 11 februarie 2010.       
          La şedinţa din ziua de 9 februarie a.c. au participat ca invitaţi: doamna Irina 
Alexe, Secretar de Stat în cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, domnul 
Liviu Grădinaru, Secretar de Stat în cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, 
domnul Dan Valentin Pătuloiu, Secretar de Stat în cadrul Ministerului Administraţiei 
şi Internelor, domnul Dan Cârlan, Secretar de Stat în cadrul Ministerului Mediului şi 
Pădurilor, domnul Tanczos Barna, Secretar de Stat în cadul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului, domnul Ştefan Gati, Secretar general adjunct în cadrul 
Secretariatului General al Guvernului, domnul Emilian Frâncu, Senator, domnul 
Gabriel Cărbunaru, Comisar general adjunct în cadrul Gărzii Financiare, domnul 
Gheorghe Popescu, Director general în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, domnul Cristian Stamatiade, Director general în cadrul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi Turismului, doamna Anca Ginavar, Director general în 
cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, domnul Cristian Petraru, 
Şef serviciu în cadrul Ministerului Administraţie şi Internelor, domnul Silviu Megan, 
Director general în cadrul Ministerului Mediului şi Pădurilor, doamna Steliana 
Cioară, Consilier superior în cadrul Ministerului Mediului şi Pădurilor, doamna 
Ioana Mihăilă, Director în cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 
Sportului. 
 

Lucrările şedinţei din data de 9 februarie a.c. au fost conduse de doamna 
Sulfina Barbu, preşedintele Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea 
teritoriului şi echilibru ecologic. 
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Pe ordinea de zi a şedinţei din data de 9 februarie a.c. au figurat următoarele 
puncte:  

AVIZE 
 

1. PLx 9/2010 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.107/2009 pentru modificarea art.III alin.(2) din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.207/2008 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în 
străinătate 

 
2. PLx 12/2010 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.111/2009 pentru reglementarea unor măsuri financiar-bugetare 
 

SESIZĂRI IN FOND 
 
3. PLx 374/2009 Proiect de Lege privind protecţia minorilor ai căror părinţi sunt 

plecaţi la muncă în străinătate 
4. PLx 425/2009 Propunere legislativă privind transmiterea cazărmilor 

dezafectate din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea 
consiliilor locale, în scopul transformării acestora în obiective de utilitate 
publică, cu caracter social 

5. PLx 467/2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.66/2009 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.217/2008 privind reluarea pentru anul 2009 a Programului de 
stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 

6. PLx 494/2009 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.93/2009 privind unele măsuri pentru întărirea controlului în 
scopul combaterii transporturilor ilicite de mărfuri 

7. PLx 514/2009 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe 

8. PLx 534/2009 Proiectul Legii Poliţiei Locale 
9. PLx 555/2009 Propunerea legislativă privind Poliţia Locală  
10. PLx 577/2009 Proiect de Lege privind completarea Anexei la Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr.51/2006 pentru aprobarea Programul naţional privind 
sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală 

11. PLx 586/2009 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării" 

12. PLx 613/2009 Propunere legislativă pentru modificarea lit.b) a alin.(1) al 
art.11 din Ordonanţa Guvernului nr.28/2009 privind registrul agricol 
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13. PLx 631/2009 Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.51/2006 pentru aprobarea Programului naţional privind 
sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală 

14. PLx 637/2009 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(3) al art.8 din 
Ordonanţei Guvernului nr.7/2006 privind instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural 

15. PLx 651/2009 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 
articolului 48 din Legea nr.184/2001, republicată, privind organizarea şi 
exercitarea profesiei de arhitect 

16. PLx 653/2009 Propunere legislativă pentru modificarea art.13 şi art.14 ale 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.18/2009 privind creşterea performanţei 
energetice a blocurilor de locuinţă 

17. PLx 659/2009 Propunere legislativă privind trecerea unui imobil din 
domeniul public al statului român şi administrarea Ministerului Administraţiei 
şi Internelor în domeniul privat al municipiului Rădăuţi şi în administrarea 
Consiliului Local al Municipiului Rădăuţi 

18. PLx 660/2009 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităţilor 

19. PLx 685/2009 Proiect de Lege pentru completarea şi modificarea Legii 
nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor 
administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr.215/2001 
şi a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali 

20. PLx 695/2009 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.15/2003 privind 
sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate 
personală 

21. PLx 697/2009 Proiect de Lege pentru modificarea alin.(2) al art.64 din Legea 
nr.188/1999 privind Statutul Funcţionarilor Publici 

22. PLx 698/2009 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de 
proprietari 

23. PLx 708/2009 Propunere legislativă privind înfiinţarea comunei Racşa, prin 
reorganizarea comunei Oraşu Nou, judeţul Satu Mare 

24. PLx 710/2009Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.112/2009 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.7/2006 
privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural 

25. PLx 712/2009 Proiect de Lege privind darea în administrarea autorităţilor 
administraţiei publice locale a unor bunuri aflate în domeniul public al statului 

26. PLx 2/2010 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.115/2009 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în 
cadrul administraţiei publice centrale 
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27. PLx 14/2010Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.2/2010 privind unele măsuri pentru organizarea şi funcţionarea 
aparatului de lucru al Guvernului şi pentru modificarea unor acte normative 

 
DIVERSE 

 
1. Scrisoarea deschisă cu privire la susţinerea proiectului Roşia Montană, din 

partea a 21 de organizaţii, instituţii, sindicate  şi 11 primari 
2. Situaţia cu privire la prognozele pe termen lung – primită de la 

Administraţia Naţională de Meteorologie - ANM 
 
Ordinea de zi a fost prezentată plenului Comisiei de către doamna preşedinte 

Sulfina Barbu şi a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 
 
La punctul 1 al ordinii de zi, respectivul proiect de Lege a fost avizat favorabil 

cu majoritate de voturi (1 abţinere). 
La punctul 2 al ordinii de zi, respectivul proiect de Lege a fost avizat favorabil 

cu unanimitate de voturi.  
La punctul 3 al ordinii de zi, respectivul proiect de Lege a fost amânat, cu 

unanimitate de voturi. 
La punctul 4 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost amânată, 

cu unanimitate de voturi. 
La punctul 5 al ordinii de zi, respectivul proiect de Lege a fost adoptat, cu 

unanimitate de voturi.  
La punctul 6 al ordinii de zi, respectivul proiect de Lege a fost amânat, cu 

unanimitate de voturi. Termen amânare: 1 săptămână. 
La punctul 7 al ordinii de zi, respectivul proiect de Lege a fost respins, cu 

majoritate de voturi (1 împotrivă, 3 abţineri). 
La punctul 8 al ordinii de zi, respectivul proiect de Lege a fost amânat, cu 

unanimitate de voturi. Termen amânare: 1 săptămână. 
La punctul 9 al ordinii de zi, propunere legislativă a fost amânată, cu 

unanimitate de voturi. Termen amânare: 1 săptămână. 
La punctul 10 al ordinii de zi, respectivul proiect de Lege a fost amânat, cu 

unanimitate de voturi. Termen amânare: 2 săptămâni. 
La punctul 11 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost amânată, 

cu unanimitate de voturi. Termen amânare: 1 săptămână. 
La punctul 12 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost respinsă 

cu unanimitate de voturi.  
La punctul 13 al ordinii de zi, respectivul proiect de Lege a fost respins, cu 

unanimitate de voturi.  
La punctul 14 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost amânată, 

cu unanimitate de voturi. 
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La punctul 15 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost respinsă 
cu unanimitate de voturi.  

La punctul 16 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost respinsă 
cu unanimitate de voturi.  

La punctul 17 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost respinsă 
cu unanimitate de voturi.  

La punctul 18 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost amânată, 
cu unanimitate de voturi. Termen amânare: 1 săptămână. 

La punctul 19 al ordinii de zi, respectivul proiect de Lege a fost respins, cu 
majoritate de voturi (4 împotrivă). 

La punctul 20 al ordinii de zi, respectivul proiect de Lege a fost respins, cu 
majoritate de voturi (1 împotrivă, 2 abţineri). 

La punctul 21 al ordinii de zi, respectivul proiect de Lege a fost respins, cu 
majoritate de voturi (3 împotrivă). 

La punctul 22 al ordinii de zi, respectivul proiect de Lege a fost respins, cu 
unanimitate de voturi. 

La punctul 23 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost adoptată 
cu majoritate de voturi (1 împotrivă, 1 abţinere). 

La punctul 24 al ordinii de zi, respectivul proiect de Lege a fost adoptat, cu 
unanimitate de voturi.  

La punctul 25 al ordinii de zi, respectivul proiect de Lege a fost adoptat, cu 
unanimitate de voturi.  

La punctul 26 al ordinii de zi, respectivul proiect de Lege a fost adoptat, cu 
majoritate de voturi (3 împotrivă).  

La punctul 27 al ordinii de zi, respectivul proiect de Lege a fost adoptat, cu 
majoritate de voturi (3 împotrivă, 1 abţinere).  
 

La punctul 1 al secţiunii Diverse, doamna preşedinte Sulfina Barbu a prezentat 
Scrisoarea deschisă cu privire la susţinerea proiectului Roşia Montană, adresată 
Comisiei de către 21 de organizaţii, instituţii, sindicate  şi 11 primari. Documentul a 
fost distribuit membrilor Comisiei spre analizare, urmând ca discuţiile să fie reluate 
în cadrul unei şedinţe viitoare. 
 

La punctul 2 al secţiunii Diverse, domnul vicepreşedinte Mircea Duşa, a făcut 
câteva precizări cu privire la Situaţia prognozele pe termen lung, primită de la 
Administraţia Naţională de Meteorologie, după care au urmat discuţii asupra acestui 
subiect. 
  
 În zilele de 10 şi 11 februarie 2010, lucrările s-au desfăşurat prin studiu 
individual şi în cadrul grupurilor de lucru, asupra proiectelor de lege, precum şi a 
altor documente înregistrate la Comisie.   
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           La lucrările Comisiei din zilele de 9, 10 şi 11 februarie 2010, din totalul celor 
33 de membri, au fost prezenţi 32 deputaţi, după cum urmează Sulfina Barbu (PD-L), 
Mircea Duşa (PSD+PC), Ionel Palăr (PNL), Mihai Cristian Apostolache (PSD+PC), 
Marin Bobeş (independent), Victor Boiangiu (PD-L), Dan Bordeianu (Independent), 
Cristian Buican (PNL), Sorin Gheorghe Buta (PD-L), Bogdan Cantaragiu (PD-L), 
Ion Călin (PSD+PC), Gheorghe Ciocan (PSD+PC), Edler András György (UDMR), 
Relu Fenechiu (PNL), Vasile Gherasim (PD-L), Zanfir Iorguş (PD-L), Ghervazen 
Longer (Minorităţile Naţionale), Costică Macaleţi (PSD+PC), Antonella Marinescu 
(PSD+PC), Dan Nica (PSD+PC), Ioan Oltean (PD-L), Cornel Pieptea (PNL), 
Neculai Răţoi (PSD+PC), Dénes Seres (UDMR), Vasile Filip Soporan (independent), 
Claudiu Ţaga (PNL), Radu Bogdan Ţâmpău (PNL), Eugen Constantin Uricec (PD-
L), Lucia Ana Varga (PNL), Aurel Vlădoiu (PSD+PC), Sorin Ştefan Zamfirescu 
(PD-L), Valeriu Ştefan Zgonea (PSD+PC), fiind absent domnul deputat Nicolae Stan 
(PD-L).   
 
 

 PREŞEDINTE,           SECRETAR,   
 
SULFINA BARBU      MIHAI  CRISTIAN APOSTOLACHE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Red. Consilier parlamentar 
       Baban Mona Georgeta 
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