
  PARLAMENTUL ROMÂNIEI    
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ,                 21.05.2009        
AMENAJAREA TERITORIULUI SI ECHILIBRU                      

                        ECOLOGIC   
 

                                                                                     
PROCES VERBAL 

 din zilele de 19, 20 şi 21 mai 2009  
 
 

Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 

ecologic şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 19, 20 şi 21 mai 2009. 

         La lucrările Comisiei din ziua de 19 mai 2009, din numărul total de               31 

membri ai Comisiei, au fost prezenţi 28 deputaţi, fiind absenţi: domnul deputat Ioan 

Oltean (Grupul parlamentar al PD-L), domnul deputat Dumitru Pardău (Grupul 

parlamentar al PD-L), domnul deputat Radu Bogdan Ţîmpău (Grupul parlamentar al 

PNL).  Domnul deputat Ludovic Orban (Grupul parlamentar al PNL) a fost înlocuit 

de domnul deputat Victor Paul Dobre (Grupul parlamentar al PNL). 

          La lucrările Comisiei din zilele de 20 şi 21 mai 2009, din numărul total de             

31 membri ai Comisiei, au fost prezenţi 27 deputaţi, fiind absenţi: domnul deputat 

Ioan Oltean (Grupul parlamentar al PD-L), domnul deputat Ludovic Orban (Grupul 

parlamentar al PNL), domnul deputat Dumitru Pardău (Grupul parlamentar al      

PD-L), domnul deputat Radu Bogdan Ţîmpău (Grupul parlamentar al PNL).   

           În ziua de 19 mai 2009, la dezbateri, au participat ca invitaţi: domnul Anton 

Marin, Secretar de Stat în cadrul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, 

domnul Goga Alin, Director în cadrul Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri 

Naţionale, domnul Vajda Zsombor, Director adjunct în cadrul Companiei Naţionale 

de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale, doamna Pop Carmen, Şef serviciu în cadrul 

Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, doamna Ciocan Camelia, Consilier în 

cadrul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, domnul Pătuleanu Marin, 

Consilier în cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, domnul Nicoară 
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Romeo, Senator, domnul Marius Vasiliu, Consilier în cadrul Ministerului 

Dezvoltării Regionale şi Locuinţei, doamna Clara Stana, Director în cadrul 

Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei, domnul Stamatiade Cristian, 

Director în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei. 

           Lucrările şedinţei Comisiei, din ziua de 19 mai 2009, au fost conduse de 

doamna deputat Sulfina Barbu, preşedintele Comisiei pentru administraţie publică, 

amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic. 

            Pe ordinea de zi a şedinţei Comisiei, din data de 19 mai 2009, au figurat 
următoarele puncte: 
 

AVIZE 

1. PLx 249/2009 Propunere legislativă pentru modificarea art.8 al 

Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.174/2002 privind 

instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică 

a unor clădiri de locuit multietajate 

2. PLx 254/2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr.26/2009 pentru modificarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.105/2001 privind frontiera de 

stat a României 

3. PLx 257/2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr.32/2009 pentru modificarea art.7 din 

Legea nr.263/2004 privind asigurarea continuităţii 

asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă 

 

SESIZARI IN FOND 

4. PLx 182/2009 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.24/2007 privind reglementarea şi administrarea 

spaţiilor verzi din zonele urbane 
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5. PLx 909/2007 Proiect de Lege privind respingerea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.114/2007 penreu modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.195/2005 privind protecţia mediului 

6. PLx 212/2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr.228/2008 pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative 

7. PLx 220/2009 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă 

a Guvenului nr.18/2009 privind creşterea performanţei 

energetice a blocurilor de locuinţe 

8. PLx 227/2009 Propunere legislativă pentru modificarea Legii 

administraţiei publice locale nr.215/2001 

9. PLx 192/2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr.214/2008 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea 

executării lucrărilor de construcţii 

 

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

modificarea art.8 al Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.174/2002 privind 

instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit 

multietajate (PLx 249/2009), ce are ca obiect de reglementare modificarea 

prevederilor art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 174/2002 privind 

instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit 

multietajate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 211/2003, cu 

modificările şi completările ulterioare, în sensul în care fondurile necesare pentru 

finanţarea cheltuielilor pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit nominalizate 

în programele anuale şi care nu intră în categoria celor care se suportă de către 

proprietari/asociaţiile de proprietari (expertizarea, auditul energetic, proiectare, 

autorizaţia de construire, respectiv înlocuirea ferestrelor), să fie asigurate în cuantum 
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de 70%, din alocaţii de la bugetul de stat, în limita fondurilor aprobate anual cu 

această destinaţie în bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei, precum 

şi din alte surse legal constituite; în cuantum de 30%  din fonduri aprobate anual cu 

această destinaţie din bugetele locale, precum şi din alte surse legal constituite.  

Se mai prevede ca în situaţia în care lucrările din programul de reabilitare 

termică au fost demarate de proprietari, sau de asociaţiile de proprietari, din fonduri 

proprii,  sumele cheltuite să le fie returnate eşalonat, din bugetul Ministerului 

Dezvoltării Regionale şi Locuinţei, şi din bugetele locale,  în limita prevederilor 

aprobate anual cu această destinaţie. 

S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor ordinare, 

a fost respinsă de Senat, în şedinţa din 29 aprilie 2009, Consiliul Legislativ a dat aviz 

favorabil, cu observaţii şi propuneri, Camera Deputaţilor este Cameră decizională, 

Guvernul nu susţine adoptarea. 

Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost avizată  negativ, cu 

unanimitate de voturi.   

 

La punctul 2 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.26/2009 pentru modificarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.105/2001 privind frontiera de stat a României 

(PLx 254/2009), ce are ca obiect de reglementare modificarea Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr.105/2001 privind frontiera de stat a României, aprobată cu 

modificări prin Legea nr.243/2002, cu modificările şi completările ulterioare, în 

sensul trecerii activităţii de întreţinere şi marcare a frontierei de stat, din sarcina 

autorităţilor publice locale, în sarcina Poliţiei de Frontieră Române.   

S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor organice şi a 

fost adoptat de Senat, în şedinţa din 4 mai 2009, Consiliul Legislativ a dat aviz 

favorabil, cu observaţii şi propuneri, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

Supus dezbaterilor, respectivul proiect de Lege a fost avizat favorabil, cu 

unanimitate de voturi.    
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La punctul 3 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.32/2009 pentru modificarea art.7 

din Legea nr.263/2004 privind asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare 

prin centrele de permanenţă (PLx 257/2009). 

Prin modificările propuse, se urmăreşte participarea obligatorie a medicilor de 

familie, la asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de 

permanenţă, în afara programului de lucru al cabinetelor individuale, zilnic între 

orele 15.00 – 8.00, în intervalul luni - vineri, şi între orele 8.00 - 8.00, în zilele de 

sâmbătă, duminică şi sărbători legale, precum şi în zilele declarate libere de către 

Guvernul României. 

Asigurarea permanenţei în afara orelor de program, este similară cu asigurarea 

gărzilor din spitale, caracterul obligatoriu fiind unica soluţie pentru a implica toţi 

medicii de familie. 

S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor ordinare şi a 

fost adoptat de Senat, în şedinţa din 4.05.2009, Consiliul Legislativ a dat aviz 

favorabil, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

Supus dezbaterilor, respectivul proiect de Lege a fost avizat favorabil, cu 

majoritate de voturi (2 abţineri).   

 

La punctul 4 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.24/2007 privind reglementarea şi administrarea 

spaţiilor verzi din zonele urbane (Plx 182/2009), ce are ca obiect de reglementare 

modificarea şi completarea Legii nr.24/2007 privind reglementarea şi administrarea 

spaţiilor verzi din zonele urbane, în sensul instituirii unor măsuri suplimentare 

pentru stoparea procesului de diminuare şi degradare a suprafeţelor spaţiilor verzi 

din intravilanul localităţilor. 

S-a arătat că proiectul de Lege se încadrează în categoria legilor ordinare şi a 

fost adoptat de Senat, în şedinţa din 4 martie 2009, Consiliul Legislativ a dat aviz 
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favorabil, cu observaţii şi propuneri, Comisia juridică de disciplină şi imunităţi a dat 

aviz favorabil, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

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

de voturi.  

 

La punctul 5 al ordinii de zi, a fost prezentat 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 (PLx 909/2007).  

S-a arătat că proiectul de Lege se încadrează în categoria legilor organice şi a 

fost adoptat de Senat, Consiliul Legislativ a dat aviz favorabil; Comisia pentru 

agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice a dat aviz 

favorabil; Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a dat aviz favorabil, cu 

amendamente; Comisia pentru industrii şi servicii a dat aviz favorabil, cu 

amendamente admise şi respinse; Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

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

voturi.  

 

La punctul 6 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.228/2008 pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative (PLx 212/2009), ce are ca obiect de reglementare 

modificarea şi completarea unor acte normative cu privire la atribuirea contractelor 

de achiziţie publică, al autorizării executării lucrărilor de construire şi a celor 

privind drumurile, în scopul executării lucrărilor de construire de drumuri de interes 

naţional, în termenele de execuţie stabilite. 

Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 

ecologic, a fost sesizată pentru dezbaterea în fond şi întocmirea unui raport comun 

cu Comisia pentru industrii şi servicii. 
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S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor organice şi a 

fost adoptat de Senat, în şedinţa din 23 martie 2009, Consiliul Legislativ a dat aviz 

favorabil, cu observaţii şi propuneri, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a dat 

aviz negativ, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

Supus dezbaterilor, pe articole, respectivul proiect de Lege a fost amânat, cu 

unanimitate de voturi.  

 

La punctul 7 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvenului nr.18/2009 privind creşterea 

performanţei energetice a blocurilor de locuinţe (PLx 220/2009), ce are ca obiect de 

reglementare stabilirea lucrărilor de intervenţie, pentru izolarea termică a blocurilor 

de locuinţe, construite după proiecte elaborate în perioada 1950 – 1990; etapele 

necesare realizării lucrărilor şi modul de finanţare a acestora; obligaţiile şi 

răspunderile autorităţilor administraţiei publice şi ale asociaţiilor de proprietari, în 

scopul creşterii performanţelor energetice ale blocurilor de locuinţe.  

S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor ordinare şi a 

fost adoptat de Senat, Consiliul Legislativ a dat aviz favorabil, cu observaţii şi 

propuneri, Camera Deputaţilor este Cameră decizională.   

Pentru acest proiect de lege au fost stabiliţi raportori: domnul deputat Vasile 

Gherasim, doamna deputat Lucia Ana Varga, domnul deputat Victor Boiangiu, 

domnul deputat Mircea Duşa. 

Proiectul de lege a fost amânat, cu unanimitate de voturi, în vederea studierii 

amendamentelor depuse la Comisie. Termen amânare: 1 săptămână.  

 

La punctul 8 al ordinii de zi, a fost prezentată propunerea legislativă pentru 

modificarea Legii administraţiei publice locale nr.215/2001 (PLx 227/2009), ce are 

ca obiect de reglementare modificarea Legii administraţiei publice locale 

nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul ca 

schimbarea sau eliberarea din funcţie a viceprimarului, sau a vicepreşedintelui 
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consiliului judeţean, să se facă cu votul a două treimi din numărul membrilor 

consiliului local, respectiv consiliului judeţean, dacă s-a constatat, prin hotărâre 

judecătorească definitivă şi irevocabilă, că activitatea acestora a adus atingere 

intereselor generale ale statului, ale judeţului, ori s-a încălcat Constituţia sau legile 

ţării. 

Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 

ecologic, a fost sesizată pentru dezbaterea în fond şi întocmirea unui raport comun 

cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi. 

S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor organice, 

Consiliul Legislativ a dat aviz favorabil, cu observaţii şi propuneri, Camera 

Deputaţilor este prima Cameră sesizată. 

Supusă dezbaterilor, în prezenţa iniţiatorului, domnul deputat Victor Paul 

Dobre şi a reprezentantului Ministerului Administraţiei şi Internelor, domnul Marin 

Pătuleanu, consilier, respectiva propunere legislativă a fost respinsă, cu majoritate de 

voturi (3 împotrivă şi 1 abţinere).  

 

La punctul 9 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.214/2008 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii 

(PLx 192/2009), ce are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii 

nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, în sensul armonizării legislaţiei naţionale, 

specifice autorizării executării lucrărilor de construcţii, cu legislaţia comunitară şi 

legislaţia română pentru protecţia mediului care transpune directivele europene în 

domeniu. 

S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor organice şi a 

fost adoptat de Senat, în şedinţa din 11.03.2009, Consiliul Legislativ a dat aviz 

favorabil, cu observaţii şi propuneri, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a 

dat aviz favorabil, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 
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Supus dezbaterilor pe articole, în prezenţa raportorilor, doamna deputat 

Antonella Marinescu, domnul deputat Zanfir Iorguş, domnul deputat Vasile 

Gherasim şi a reprezentantanţilor Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei, 

doamna Clara Stama, director şi domnul Cristian Stamatiade, director general, 

respectivul proiect de lege, a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 

  

În zilele de 20 şi 21 mai 2009, lucrările Comisiei s-au desfăşurat pe grupuri 

de lucru, organizate de raportori şi prin studiu individual al amendamentelor la 

proiectele de lege aflate pe ordinea de zi şi amânate. 

 

   PREŞEDINTE,                       SECRETAR, 

 

SULFINA BARBU                    MIHAI CRISTIAN APOSTOLACHE 

 
 
 
 
 
 
 
Red. Consilier parlamentar 
       Baban Mona Georgeta 
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