
 
  Parlamentul României    

Camera Deputaţilor 
 

COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ,                  27.05.2010        
AMENAJAREA TERITORIULUI SI ECHILIBRU                     Nr. 26/ 

                        ECOLOGIC   
 

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
din zilele de 26, 27 mai  2010 

 
Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 

ecologic şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 26, 27 mai 2010.       
            

La şedinţa din ziua de 26 mai a.c. au participat ca invitaţi: domnul Timofte 
Radu, Şef Serviciu în cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, doamna 
Alexe Irina, Secretar de stat în cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, 
domnul Tanczos Barna, Secretar de stat în cadrul Ministerului Dezvoltarii Regionale 
si Turismului, domnul senator Frâncu Emilian. 
 

Lucrările şedinţei din ziua de 26 mai a.c. au fost conduse de domnul deputat 
Călin Ion, vicepreşedintele Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea 
teritoriului şi echilibru ecologic. 
 

Pe ordinea de zi a şedinţei din data de 26 mai a.c. au figurat următoarele 
puncte: 

AVIZE 
 

1. PLx 225/2010 Proiect de Lege pentru completarea art.62 alin.(3) din Legea 
nr.46/2008 privind Codul Silvic. 

2. PLx 227/2010 Proiect de Lege privind implementarea programului de 
încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli. 

3. PLx 229/2010 Proiect de Lege privind regimul infrastructurii reţelelor de 
comunicaţii electronice 

4. PLx 234/2010 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr.43/1997 privind regimul juridic al drumurilor 

5. PLx 235/2010 Propunere legislativă privind „Declararea zonei de amplasare a 
monumentelor istorice din nordul Olteniei ca obiectiv de interes naţional“ 

6. PLx 245/2010 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de 
proprietari. 
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7. PLx 247/2010 Propunere legislativă privind unele măsuri pentru desfăşurarea 
în condiţii de legalitate a alegerilor locale, parlamentare, europarlamentare sau 
prezidenţiale, precum şi a referendumului 

8. PLx 249/2010 Propunere legislativă privind sistemul unitar de pensii publice 
9. PLx 254/2010 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.230/2007 privind 

înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari 
10. PLx 263/2010 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.46/2008 privind Codul Silvic 
11. PLx 265/2010 Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii 

zootehniei nr.72/2002. 
12. PLx 272/2010 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.106 din 7 octombrie 2009 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. 

13. PLx 274/2010 Propunere legislativă privind Programul naţional de realizare a 
cadastrului general în mediul rural 

14.  PLx 284/2010 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.33/2007 
privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European 

15.  PLx 286/2010 Propunere legislativă privind transmiterea unor imobile din 
domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării 
Naţionale în domeniul public al Municipiului Zalău şi în administrarea 
Consiliului Local al Municipiului Zalău, judeţul Sălaj. 

16.  PLx 287/2010 Propunere legislativă pentru modificarea art.22¹ din Legea 
nr.1/2000, pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor 
agricole şi cele forestiere solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar 
nr.18/1991 şi ale Legii nr.169/1997, cu modificările ulterioare 

17.  PLx 290/2010 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.61 din 27 septembrie 1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor 
norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, republicată. 

18.  PLx 293/2010 Propunere legislativă pentru completarea art.11 din Legea 
nr.3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului. 

19. PLx 294/2010 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.61 din 27 septembrie 1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor 
norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice. 

20. PLx 296/2010 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.9/2010 privind aprobarea Programului de sprijin pentru 
beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia românească, 
finanţate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate României 

21. PLx 299/2010 Proiect de Lege privind parteneriatele încheiate între sectoarele 
public şi privat 

22.  PLx 301/2010 Proiect de Lege pentru abrogarea Cap.IV din Legea 
nr.329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, 
raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi 
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respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar 
Internaţional 

23.  PLx 302/2010 Proiect de Lege pentru abrogarea Cap.IV din Legea 
nr.329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, 
raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi 
respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar 
Internaţional 

24.  PLx 307/2010 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.289/2002 privind perdelele forestiere de protecţie. 

25.  PLx 311/2010 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.27/2003 privind procedura aprobării tacite 

26.  PLx 323/2010  Proiect de Lege privind sistemul unitar de pensii publice. 
 
 

SESIZĂRI ÎN FOND 
 

27. PLx 183/2010 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.11 
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.22/2009 privind înfiinţarea 
Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii 

28. PLx 222/2010  Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.14/2010 pentru modificarea Legii nr.152/1998 privind 
înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe 

29. PLx 226/2010 Proiect de Lege pentru modificarea art.64 lit.c) din Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul şi acvacultura 

30.  PLx 264/2010  Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.317/2009 privind pescuitul şi acvacultura 

31.  PLx 246/2010 Propunere legislativă pentru transmiterea în administrarea 
Consiliului Local Piatra Neamţ a unui teren aflat în domeniul public al statului 
şi în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“ 

32.  PLx 308/2010 Proiect de Lege privind transmiterea către Consiliul Local al 
Municipiului Roman a dreptului de administrare asupra unui bun aflat în 
domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale 
"Apele Române " în vederea realizării obiectivului de investiţii " 
Microhidrocentrală pe râul Moldova, în Municipiul Roman- judeţul Neamţ" 

33. PLx 309/2010 Proiect de Lege privind transmiterea către Consiliul Local al 
Municipiului Tulcea a dreptului de administrare asupra unui bun aflat în 
domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale 
"Apele Române " prin Direcţia Apelor Dobrogea - Litoral 
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La punctul 1 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil, 
cu unanimitate de voturi. 

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 avizat favorabil, 
cu unanimitate de voturi. 

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

La punctul 5 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost avizată 
favorabil, cu unanimitate de voturi. 

La punctul 6 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost avizată 
favorabil, cu unanimitate de voturi. 

La punctul 7 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost avizată 
favorabil, cu unanimitate de voturi. 

La punctul 8 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost avizată 
negativ, cu unanimitate de voturi. 

La punctul 9 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil, 
cu unanimitate de voturi. 

La punctul 10 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost avizată 
favorabil, cu unanimitate de voturi. 

La punctul 11 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost avizată 
favorabil, cu unanimitate de voturi. 

La punctul 12 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost avizată 
favorabil, cu unanimitate de voturi. 

La punctul 13 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost avizată 
negativ, cu unanimitate de voturi. 

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

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

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

La punctul 17 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost avizată 
negativ, cu majoritate de voturi (1 abtinere) 

La punctul 18 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost avizată 
negativ, cu unanimitate de voturi. 

La punctul 19 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost avizată 
favorabil, cu unanimitate de voturi. 

La punctul 20 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat 
favorabil, cu unanimitate de voturi. 

La punctul 21 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat 
favorabil, cu unanimitate de voturi. 

La punctul 22 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat negativ, 
cu unanimitate de voturi. 



 5 
 

La punctul 23 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat negativ, 
cu unanimitate de voturi. 

La punctul 24 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat 
favorabil, cu unanimitate de voturi. 

La punctul 25 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat 
favorabil, cu unanimitate de voturi. 

La punctul 26 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat 
favorabil, cu majoritate de voturi (2 abţineri) 

La punctul 27 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost respinsă, 
cu majoritate de voturi (1 vot împotrivă)  

La punctul 28 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost adoptat, cu 
unanimitate de voturi. 

La punctul 29 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost amânat cu 
unanimitate de voturi.  

La punctul 30 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost amânată 
cu unanimitate de voturi. 

La punctul 31 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost respinsă, 
cu unanimitate de voturi. 

La punctul 32 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost respins, cu 
unanimitate de voturi. 

La punctul 33 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost respins, cu 
unanimitate de voturi. 
 
În ziua de 27 mai 2010, lucrările s-au desfăşurat în cadrul grupurilor de lucru 
constituite în vederea studierii proiectelor de lege şi a altor documente înregistrate la 
Comisie.     
 
           La lucrările Comisiei din ziua de 26, 27 mai 2010, din totalul celor 33 de 
membri, au fost prezenţi 32 deputaţi, după cum urmează: Sulfina Barbu (PD-L), Ion 
Călin (PSD+PC), Ionel Palăr (PNL), Mihai Cristian Apostolache (PSD+PC), Edler 
András György (UDMR), Marin Bobeş (PD-L), Victor Boiangiu (PD-L), Dan 
Bordeianu (Independent), Cristian Buican (PNL), Sorin Gheorghe Buta (PD-L), 
Bogdan Cantaragiu (PD-L), Gheorghe Ciocan (PSD+PC), Mircea Duşa (PSD+PC), 
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), Nicolae Stan (PD-L), 
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: Relu 
Fenechiu (PNL). 
 

 PREŞEDINTE,           SECRETAR,   
 
SULFINA BARBU      MIHAI CRISTIAN APOSTOLACHE 
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