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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 

din 28, 29 şi 30 septembrie 2010 
 
 

Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 
ecologic şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 28, 29 şi 30 septembrie 2010.       
            

Lucrările şedinţelor din 28, 29 şi 30  septembrie a.c. au fost conduse de 
doamna deputat Sulfina Barbu, preşedintele Comisiei pentru administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic. 
 

Pe ordinea de zi a şedinţelor din data de 28 şi 29 septembrie a.c. au figurat 
următoarele puncte: 
 

AVIZE 
 

1. PL-x 419/2010 Proiect de Lege privind interoperabilitatea sistemelor 
informatice. 
2. Pl-x 435/2010 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.370 din 20 
septembrie 2004 pentru alegerea Preşedintelui României. 
3. PL-x 449/2010 Proiect de Lege privind ratificarea Acordului de împrumut şi 
finanţare între KfW, Frankfurt pe Main ("KfW") şi România, reprezentată de 
Ministerul Finanţelor Publice al României ("Împrumutat") şi Municipiul Timişoara 
("Agenţia de implementare a programului") pentru un împrumut de 3.000.000 de 
euro şi o contribuţie financiară de 2.000.000 euro pentru Reabilitarea cartierelor 
istorice ale Timişoarei (Infrastructura municipală faza a II-a), semnat la Bucureşti la 
22 decembrie 2009 şi, respectiv, la Frankfurt pe Main la 24 martie 2010. 
4. PL-x 450/2010 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.14/2009 pentru 
ratificarea Acordului de împrumut (Proiect privind completarea sprijinului financiar 
acordat de Uniunea Europeană pentru restructurarea agriculturii) dintre România şi 
Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 28 
decembrie 2007. 
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5. PL-x 457/2010 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.103/2006 privind unele măsuri pentru facilitarea cooperării 
poliţieneşti internaţionale. 
6. PL-x 459/2010 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
Arhivelor Naţionale nr.16/1996. 
7. Pl-x 462/2010 Propunere legislativă pentru reglementarea unor măsuri privind 
exercitarea comerţului în zone publice. 
8. PL-x 467/2010 Proiect de Lege privind declararea zilei de 15 ianuarie Ziua 
Culturii Naţionale. 
9. Pl-x 471/2010 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă nr.34 din 19/04/2006 privind atribuirea contractelor de 
achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de 
concesiune de servicii. 
10. Pl-x 472/2010 Propunere legislativă pentru modificarea articolului 16¹² din 
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.5 din 20 februarie 2003 privind acordarea de 
ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata 
energiei termice. 
11. PL-x 492/2010 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, 
alunecărilor de teren sau inundaţiilor. 
12. PL-x 493/2010 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.248/2005 privind 
regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate. 
 
 

SESIZĂRI ÎN FOND 
 
13. Pl-x 460/2010 Propunere legislativă privind trecerea unor drumuri şi căi ferate 
forestiere din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a 
Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unităţi administrative-teritoriale. 
14. PL-x 466/2010 Proiect de Lege privind transmiterea unui imobil, clădire şi teren, 
din proprietatea Băncii Naţionale a României în domeniul public al statului şi 
administraţiei Curţii de Conturi a României. 
15. PL-x 468/2010 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea art.44 alin.(5) 
din Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată 
16. Pl-x 479/2010 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de Urgenţă 
nr.18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe. 
17. PL-x 407/2010 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.42/2010 pentru reglementarea unor măsuri financiar-bugetare 
referitoare la executarea bugetului Ministerului Administraţiei şi Internelor pe anul 
2010. 
18. PL-x 408/2010 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.48/2010 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din 
domeniul sănătăţii în vederea descentralizării. 
19. PL-x 428/2010 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.35/2008 pentru 
alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea 
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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. Pl-x 436/2010 Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii 
nr.35 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi 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 393/2004, 
publicată în Monitorul Oficial al României nr.196 din 13 martie 2008. 
21. Pl-x 437/2010 Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii 
nr.35 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi 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 393/2004, 
publicată în Monitorul Oficial al României nr.196 din 13 martie 2008. 
22. PL-x 444/2010 Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.44/2010 privind trecerea Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C. 
din subordinea Guvernului în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului. 
23. PL-x 446/2010 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.15/2003 privind 
sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, 
republicată. 
24. Pl-x 277/2010 Propunere legislativă pentru modificarea articolului 8 din Legea 
vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006. 
 
25. PL-x 253/2010 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
serviciului de salubrizare a localităţilor nr.101/2006. 
26. Pl-x 258/2010 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.101 din 25 
aprilie 2006, a serviciului de salubrizare a localităţilor. 
 

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, respectiva propunere legislativă a fost avizată 
favorabil cu majoritate de voturi (1 obţinere) 

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, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil 
cu unanimitate de voturi.  

La punctul 5 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil 
cu unanimitate de voturi.  

La punctul 6 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil 
cu unanimitate de voturi.  

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

La punctul 8 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil 
cu unanimitate de voturi.  
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La punctul 9 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost avizată 
negativ cu unanimitate de voturi.  

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

La punctul 11 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil 
cu unanimitate de voturi.  

La punctul 12 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil 
cu unanimitate de voturi.  

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

La punctul 14 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost adoptat cu 
unanimitate de voturi.  

La punctul 15 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost adoptat 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, respectivul proiect de lege a fost adoptat cu 
unanimitate de voturi.  

La punctul 18 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost amânat cu 
unanimitate de voturi.  

La punctul 19 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost respins cu 
unanimitate de voturi.  

La punctul 20 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost adoptată 
cu majoritate de voturi (2 obţineri). 

La punctul 21 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost respinsă 
cu majoritate de voturi (4 voturi împotrivă). 

La punctul 22 al ordinii de zi s-a propus adoptarea Legii pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.44/2010 privind trecerea 
Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C. din subordinea Guvernului în 
subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului. Raportul a fost 
adoptat cu majoritate de voturi (7 voturi împotrivă şi 1 abţinere). 

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

La punctul 24 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost respinsă 
cu majoritate de voturi (1 vot împotrivă şi 1 abţinere). 
 

Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii serviciului de 
salubrizare a localităţilor nr.101/2006 (PL-x 253/2010) şi propunerea legislativă 
pentru modificarea Legii nr.101 din 25 aprilie 2006, a serviciului de salubrizare a 
localităţilor (Pl-x 258/2010) sau discutat în cadrul unei dezbateri publice care a avut 
loc la Sala Drepturile Omului din Palatul Parlamentului. 

La dezbatere au participat, pe lângă membri Comisiei, reprezentanţi ai 
Ministerului Administraţiei şi Internelor şi ai asociaţiilor şi companiilor din domeniu. 
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 În ziua de 30 septembrie 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 zilele de 28, 29 şi 30 septembrie a.c. din totalul 
celor 32 de membri au fost prezenţi 29 deputaţi, după cum urmează: Sulfina Barbu 
(PD-L), Ion Călin (PSD+PC), Ionel Palăr (PNL), Gheorghe Ciocan (PSD+PC), Edler 
András György (UDMR), Mihai Cristian Apostolache (PD-L), Marin Bobeş (PD-L), 
Victor Boiangiu (PD-L), Dan Bordeianu (Independent), Cristian Buican (PNL), 
Sorin Gheorghe Buta (PD-L), Bogdan Cantaragiu (PD-L), Relu Fenechiu 
(PNL),Vasile Gherasim (PD-L), Zanfir Iorguş (PD-L), 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 (independent), Radu Bogdan Ţâmpău (PNL), 
Eugen Constantin Uricec (PD-L), Aurel Vlădoiu (PSD+PC), Sorin Ştefan Zamfirescu 
(PD-L), Valeriu Ştefan Zgonea (PSD+PC), fiind absenţi următorii: Lucia Ana Varga 
(PNL) şi Claudiu Ţaga (PNL), Ghervazen Longer (Minorităţile Naţionale). 
 
 
 

 PREŞEDINTE,           SECRETAR,   
 
SULFINA BARBU          GHEORGHE CIOCAN 
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