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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR  

 
 
COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ,          6.03.2008 
AMENAJAREA TERITORIULUI SI ECHILIBRU         

                        ECOLOGIC 
 
 

PROCES VERBAL 
din zilele de 4, 5 şi 6 martie 2008 

  
 
  La lucrările şedinţelor Comisiei din zilele de 4, 5 şi 6 martie 2008 din 

numărul total de 28 deputaţi membri ai Comisiei, au fost prezenţi 25 de deputaţi, 

fiind absenţi domnii deputaţi Cristian Adomniţei (PNL) – ministru, Mircea Duşa 

(PSD) – delegaţie străinătate şi Ioan Oltean (PD-L). 

 

 La dezbateri au participat ca invitaţi: domnul Mircea Alexandru, 

Secretar general adjunct în cadrul Ministerului Internelor şi Reformei 

Administrative, doamna Filofteia Dumitrescu, Ministerul Culturii şi Cultelor,  

domnul Mircea Angelescu – Director general în cadrul Ministerului Culturii şi 

Cultelor, domnul Daniel Rociu, Ministerul Apărării, doamna Aurora Hidec, 

Consilier juridic în cadrul Ministerului Apărării, domnul Angelo Dănuţ Trifu, 

ONG ECO-CIVICA, doamna Liana Buzea, EcoAssist, domnul Mircea Ilie, Viitor 

Plus. 

 

         Lucrările şedinţelor din zilele de 4 şi 5 martie 2008 au fost conduse de domnul 

deputat Relu Fenechiu, preşedintele 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. 43/2008 - Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.60/1991 

privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice termen depunere 

amendamente: 04-03-2008  termen depunere raport: 18-03-2008 

 

FOND 

 

2. Pl-x nr. 7/2008 - Propunere legislativă pentru completarea art.116 din Legea 

administraţie publice locale nr.215/2001 termen depunere amendamente: 27-

02-2008 termen depunere raport: 05-03-2008 termen constituţional: 19-03-

2008 

3. Pl-x nr. 21/2008 - Propunere legislativă privind înfiinţarea comunei Ocna de 

Jos, judeţul Harghita, prin reorganizarea comunei Praid termen depunere 

amendamente: 03-03-2008  termen depunere raport: 10-03-2008 termen 

constituţional: 21-03-2008 

4. Pl-x nr. 32/2008 - Propunere legislativă privind constituirea Rezervaţiei 

arheologice şi naturale Grădiştea Muncelului - Cioclovina-Căpâlna termen 

depunere amendamente: 27-02-2008 termen depunere raport: 11-03-2008 

5. PL-x nr. 42/2008 - Proiect de Lege privind constituirea Rezervaţiei arheologice 

Dacia (Grădiştea Muncelului -Cioclovina-Căpâlna) termen depunere 

amendamente: 27-02-2008 termen depunere raport: 11-03-2008 

6. PL-x nr. 480/2007 - Proiect de Lege privind transformarea cazărmilor 

dezafectate ale Ministerului Apărării în cămine studenţeşti 

7. Pl-x nr. 483/2007 - Propunere legislativă privind transformarea cazărmilor 

dezafectate ale Ministerului Apărării Naţionale în locuinţe sociale (Raport 
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comun cu Comisia pentru apărare)  termen depunere raport suplimentar: 21-

03-2008 

8. PL-x nr. 909/2007 - Proiect de Lege privind respingerea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.114/2007 pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind protecţia mediului 

 

La punctul 1 al ordinii de zi, a fost discutată propunerea legislativă pentru 

modificarea Legii nr.60/1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor 

publice (Pl-x nr. 43/2008). 

Preşedintele Comisiei, domnul deputat Relu Fenechiu, a precizat că pentru 

această propunere legislativă Camera Deputaţilor este Cameră decizională, 

Senatul a respins propunerea legislativă, Consiliul Legislativ a avizat negativ, 

Guvernul nu susţine adoptarea şi se încadrează în categoria legilor ordinare. 

 Modificările propuse de către cei 25 iniţiatori deputaţi şi senatori vizează 

instituirea unor interdicţii şi sancţionarea contravenţională a unor fapte şi acte 

care privesc „propagarea ideilor şi manifestărilor homosexualilor şi lesbienelor”, 

inclusiv organizarea în acest scop a adunărilor publice de către aceştia. 

 Respectiva propunere legislativă a fost dezbătută în prezenţa domnului 

Mircea Alexandru – Secretar general adjunct în cadrul Ministerului Internelor şi 

Reformei Administrative şi a fost avizată negativ cu unanimitate de voturi. 

 

 La punctul 2 al ordinii de zi, preşedintele Comisiei, domnul deputat Relu 

Fenechiu a pus în discuţie propunerea legislativă pentru completarea art.116 din 

Legea administraţie publice locale nr.215/2001 (Pl-x nr. 7/2008) şi a precizat că 

pentru această propunere legislativă Camera Deputaţilor este prima Cameră 

sesizată, Consiliul Legislativ a avizat favorabil şi se încadrează în categoria 

legilor organice. 
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 Iniţiativa legislativă a celor 3 deputaţi UDMR prevede ca perioada în care 

persoana cu studii superioare juridice ocupă funcţia de secretar al unităţii 

administrativ-teritoriale să constituie vechime în profesia de consilier juridic. 

 Respectiva propunere legislativă a fost dezbătută în prezenţa domnului 

Mircea Alexandru – Secretar general adjunct în cadrul Ministerului Internelor şi 

Reformei Administrative şi a fost votată favorabil, cu amendamente, cu 

unanimitate de voturi. 

  

 La punctul 3 al ordinii de zi, s-a discutat propunerea legislativă privind 

înfiinţarea comunei Ocna de Jos, judeţul Harghita, prin reorganizarea comunei 

Praid (Pl-x nr. 21/2008). Domnul deputat Relu Fenechiu, preşedintele Comisiei, 

a precizat că pentru această propunere legislativă Camera Deputaţilor este prima 

Cameră sesizată, Consiliul Legislativ a avizat favorabil, Guvernul nu susţine 

adoptarea şi se încadrează în categoria legilor organice. 

 Documentaţia anexată iniţiativei legislative nu conţine planul cadastral 

avizat de oficiul judeţean de cadastru şi publicitate imobiliară în baza căruia se 

face delimitarea celor două unităţi administrativ-teritoriale, marcarea hotarelor şi 

a limitelor intravilanelor 

 Referitor la art.2 alin.(3), membrii comisiei au remarcat că în cadrul 

referendumului local cetăţenii nu au fost consultaţi şi cu privire la reorganizarea 

comunei Praid prin desfiinţarea satelor Buciu şi Şaşvereş. Satele respective nu 

pot dispărea pur şi simplu prin „radiere”, ci prin reorganizare, ele se pot uni cu 

satele aflate în imediata vecinătate. Astfel, norma ar fi trebuit să aibă în vedere 

„desfiinţarea”, nu „radierea” celor două sate şi să precizeze că teritoriul şi 

locuinţele acestora rămân în componenţa comunei Praid, menţionând expres 

satele de care vor aparţine. 
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 Respectiva propunere legislativă a fost dezbătută în prezenţa domnului 

Mircea Alexandru – Secretar general adjunct în cadrul Ministerului Internelor şi 

Reformei Administrative şi a fost respinsă cu majoritate de voturi (24 pentru şi 1 

împotrivă). 

 

 La punctul 4 al ordinii de zi, s-a dezbătut propunerea legislativă privind 

constituirea Rezervaţiei arheologice şi naturale Grădiştea Muncelului - 

Cioclovina-Căpâlna (Pl-x nr. 32/2008). Domnul deputat Relu Fenechiu, a 

precizat că pentru această propunere legislativă Camera Deputaţilor este Cameră 

decizională, Senatul a respins propunerea legislativă, Consiliul Legislativ 

avizează favorabil, Comisia juridică avizează negativ, Comisia pentru industrii 

avizează favorabil,  Guvernul nu susţine adoptarea şi se încadrează în categoria 

legilor ordinare. 

 La punctul 5 al ordinii de zi, preşedintele Comisiei, domnul deputat Relu 

Fenechiu a propus discutarea proiectului de Lege privind constituirea Rezervaţiei 

arheologice Dacia (Grădiştea Muncelului -Cioclovina-Căpâlna) - PL-x nr. 

42/2008. In acest sens,   a precizat că pentru acest proiect de Lege Camera 

Deputaţilor este Cameră decizională, Senatul a adoptat proiectul de lege, 

Consiliul Legislativ avizează favorabil, Comisia juridică avizează negativ, 

Comisia pentru industrii avizează favorabil,  Guvernul nu susţine adoptarea, se 

încadrează în categoria legilor ordinare. 

 Propunerea legislativă aflată la punctul 4 al ordinii de zi şi proiectul de 

Lege aflat la punctul 5, au acelaşi obiect de reglementare, propunându-se 

constituirea Rezervaţiei arheologice şi naturale Grădiştea Muncelului – 

Cioclovina – Căpâlna ca zonă de importanţă naţională şi internaţională cu 

patrimoniul arheologic, naturalistic, etnografic şi imaterial care va cuprinde 
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partea central-vestică a României. Avându-se în vedere acest fapt, cele două acte 

normative au fost dezbătute în paralel.  

 Domnul deputat Constantin Tudor a atras atenţia asupra faptului că Cererea 

Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă, de a fi sesizată în 

fond împreună cu Comisia pentru administraţie nu a fost aprobată de Biroul 

Permanent, considerând-o tardivă.  

 Astfel, s-a considerat necesară amânarea celor două puncte ale ordinii de zi 

în vederea studierii acestora de către membrii Comisiei, pentru clarificarea 

tuturor neconcordanţelor şi a dezbaterii într-o şedinţă viitoare a Comisiei pentru 

administraţie, în prezenţa domnului Cătălin Micula – preşedintele Comisiei 

pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă, precum şi a iniţiatorilor: 

domnul senator Adrian Păunescu şi domnul senator Viorel Arion. 

 La respectiva propunere legislativă şi respectivul proiect de lege au avut 

loc dezbateri generale în prezenţa doamnei Filofteia Dumitrescu şi domnului 

Mircea Angelescu – Director general în cadrul Ministerului Culturii şi Cultelor, 

fiind amânate cu unanimitate de voturi. 

 

La punctele 6 şi 7 ale ordinii de zi, domnul deputat Relu Fenechiu, a 

prezentat plenului Comisiei, proiectul de Lege privind transformarea cazărmilor 

dezafectate ale Ministerului Apărării în cămine studenţeşti (PL-x nr. 480/2007) 

şi propunerea legislativă privind transformarea cazărmilor dezafectate ale 

Ministerului Apărării Naţionale în locuinţe sociale (Pl-x nr. 483/2007), precizând 

că pentru cele două iniţiative legislative au fost întocmite trei rapoarte de 

respingere, împreună cu Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă 

naţională.  

 Pentru o mai buna cunoaştere a situaţiei actuale, membrii comisiei au 

solicitat Ministerului Apărării prezentarea situaţiei cazărmilor disponibile aflate 
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în administrarea acestuia, ce pot face obiectul transferului către alte instituţii 

publice, precum şi a listei cazărmilor şi terenurilor transferate din administrarea 

Ministerului Apărării în administrarea altor instituţii publice în ultimii ani, 

precum şi a metodologiei de aplicare a transferurilor.  

 La respectivul proiect de lege şi respectiva propunere legislativă au avut 

loc dezbateri generale în prezenţa domnului Daniel Rociu şi doamnei Aurora 

Hidec – Consilier juridic în cadrul Ministerului Apărării, fiind amânate cu 

unanimitate de voturi şi propuse spre a fi studiate de membrii Comisiei. 

 
In continuare, domnul Relu Fenechiu a supus dezbaterii, proiectul de Lege 

privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 114/2007 pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 

privind protecţia mediului (PL-x nr. 909/2007), aflat la punctul 8 al ordinii de zi, 

arătând că prin proiectul de Ordonanţă se prevede sancţionarea faptelor de 

schimbare a destinaţiei terenurilor amenajate ca spaţii verzi şi/sau prevăzute ca 

atare în documentaţiile de urbanism, de reducere a suprafeţelor acestora sau de 

strămutare şi că, de asemenea, se stabileşte în sarcina autorităţilor administraţiei 

publice locale obligaţia de a asigura până la data de 31 decembrie 2010, o 

suprafaţă de spaţiu verde de minim 26 m2  din terenul intravilan, pentru fiecare 

locuitor.  

De asemenea, a menţionat că Senatul a adoptat proiectul de lege, Consiliul 

Legislativ a avizat favorabil proiectul de ordonanţă, Comisia pentru agricultură a 

avizat favorabil forma prezentată de Guvern, iar Comisia juridică şi Comisia 

pentru industrii au avizat favorabil cu amendamente.  

Supus dezbaterilor generale, respectivul proiect de Lege a fost amânat, cu 

unanimitate de voturi, fiind propus spre a fi studiat de membrii Comisiei. 
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Şedinţa Comisiei a continuat în ziua de 6 martie 2008, cu studiul 

propunerii legislative privind constituirea Rezervaţiei arheologice şi naturale 

Grădiştea Muncelului - Cioclovina-Căpâlna (Pl-x nr. 32/2008) şi a proiectului de 

Lege privind constituirea Rezervaţiei arheologice Dacia (Grădiştea Muncelului-

Cioclovina-Căpâlna) - PL-x nr. 42/2008, aflate pe ordinea de zi şi amânate 

deoarece au aceeaşi temă şi acelaşi conţinut, precum şi a proiectului de Lege 

privind transformarea cazărmilor dezafectate ale Ministerului Apărării în cămine 

studenţeşti (PL-x nr. 480/2007), şi a propunerii legislative privind transformarea 

cazărmilor dezafectate ale Ministerului Apărării Naţionale în locuinţe sociale  

(Pl-x nr. 483/2007), aflate pe ordinea de zi şi amânate pentru a se studia 

conţinutul şi a se solicita mai multe detalii de la Ministerul Apărării. De 

asemenea, membrii Comisiei au avut în studiu şi proiectul de Lege privind 

respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 114/2007 pentru modificarea 

şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia 

mediului (PL-x nr. 909/2007), aflat pe ordinea de zi şi amânat deoarece au 

existat numeroase probleme ridicate de O.N.G.-uri, care trebuie clarificate. 

 

            PREŞEDINTE,                          SECRETAR, 
                       
               RELU FENECHIU                     SEREŞ DENEŞ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Red. Consilier parlamentar 
       Baban Mona Georgeta 
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