
  PARLAMENTUL ROMÂNIEI    
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ,                 24.09.2009        
AMENAJAREA TERITORIULUI SI ECHILIBRU                      

                        ECOLOGIC   
 

                                                                                  
PROCES VERBAL 

 din zilele de 22 şi 23 septembrie 2009  
 

Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 

ecologic şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 22 şi 23 septembrie 2009. 

        La lucrările şedinţelor Comisiei din zilele de 22 şi 23  septembrie 2009, din 

numărul total de 31 deputaţi membri ai Comisiei, au fost prezenţi 25 deputaţi, fiind 

absenţi domnii deputaţi: Korodi Attila (Grupul parlamentar al UDMR), Victor 

Boiangiu (Grupul parlamentar al PD-L), Ludovic Orban (Grupul parlamentar al 

PNL) Dumitru Pardău (Grupul parlamentar al PD-L), Vasile Filip Soporan (Grupul 

parlamentar al PSD+PC), Radu Bogdan Ţîmpău (Grupul parlamentar al PNL). 

În cadrul şedinţei din data de 22 septembrie 2009, au participat ca invitaţi: 

domnul Ioan Andreica, Secretar de Stat în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale 

şi Locuinţei, doamna Anca Ginavar, Director general în cadrul Ministerului 

Dezvoltării Regionale şi Locuinţei, domnul Gheorghe Popescu, Director general în 

cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei, domnul Marin Pătuleanu, 

Consilier în cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, domnul Dumitru Jantea, 

Consilier în cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor,  domnul Dan Iaru, 

Director în cadrul Secretariatului General al Guvernului, doamna Mihaela Toader, 

Director în cadrul Secretariatului General al Guvernului, domnul Cosmin Necula, 

Consiler de Stat la Cabinetul vicepremierului Dan Nica. 
 

În cadrul şedinţei din data de 23 septembrie 2009, au participat ca invitaţi: 

domnul Sorin Alăzăroaie, Secretar de Stat în cadrul Corpului de Control al 

Guvernului, doamna Mihaela Toader, Director în cadrul Secretariatului General al 
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Guvernului, domnul Dan Iaru, Director în cadrul Secretariatului General al 

Guvernului. 

Lucrările şedinţelor din 22 şi 23 septembrie 2009 au fost conduse de doamna 

Sulfina Barbu, preşedinte al Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea 

teritoriului şi echilibru ecologic. 

Pe ordinea de zi a a şedinţelor Comisiei, din data de 22 şi 23 septembrie 2009, 

au figurat următoarele puncte: 

AVIZE 

1. PLx 356/2009 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 

Legii privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei 

Naţionale de Integritate 

 

2. PLx 401/2009 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonaţei de urgenţă a 

Guvernului nr.46/2009 privind îmbunătăţirea 

procedurilor fiscale şi diminuarea evaziunii fiscale 

 

SESIZĂRI ÎN FOND 

 

3. PLx 374/2009 Proiect de Lege privind protecţia minorilor ai căror 

părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate 

 

4. PLx 388/2009 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea art.36 

din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi 

urbanismul 

 

 

5. PLx 389/2009 Propunere legislativă pentru modificarea art.3 din Anexa 

la O.U.G. nr.51 din 2006 publicată în Monitorul Oficial 

nr.566 din 30/06/2006 pentru aprobarea Programului 
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naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe 

proprietate personală 

 

6. PLx 

230/2008/2009 

Cerere de reexaminare a Legii privind completarea şi 

modificarea O.U.G. 202/2002 privind gospodărirea 

integrată a zonei costiere cu modificările şi completările 

aduse de Legea nr. 280/2003 

 

7. PLx 306/2009 Propunere legislativă privind înfiinţarea comunei 

Româneşti, prin reorganizarea comunei Potlogi, jud. 

Dâmboviţa 

  

8. PLx 355/2009 Proiect de Lege pentru reglementarea unor măsuri 

privind cabinetul demnitarului din administraţia publică 

centrală şi locală, cancelaria prefectului şi cabinetul 

alesului local 

 

9. PLx 376/2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.94/2009 pentru asigurarea 

continuităţii activităţii unor structuri din cadrul 

aparatului de lucru al Guvernului 

 

10. PLx 405/2009 Propunere legislativă privind modificarea art.19 din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2005 

privind protecţia mediului 

   

DIVERSE 
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1. Informaţii privind proiectul de exploatare a rezervelor auro-argintifere din 

perimetrul Roşia Montană, transmise de Ministerul Mediului; 

2. Vizita la Câmpulung Muscel la Fabrica de ciment dotată cu instalaţie de 

coincinerare – 30 septembrie 2009, împreună cu membrii Comisiei pentru 

industrii şi servicii; 

3. Răspuns Ministerul Mediului referitor la sesizarea formulată de S.C. RO 

BO Import/Export S.R.L. cu privire la ambalaje pentru deşeuri medicale 

periculoase. 

4. Scrisoare deschisă din partea Arhiepiscopiei Romano-Catolice Bucureşti. 

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

pentru modificarea şi completarea Legii privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei 

Naţionale de Integritate (PLx 356/2009), ce are ca obiect de reglementare 

modificarea şi completarea Legii nr.144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi 

funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, republicată, în sensul instituirii 

obligaţiei depunerii declaraţiilor de avere şi pentru preşedinţii, vicepreşedinţii, 

secretarii şi trezorierii organizaţiilor sindicale, reglementându-se, totodată, 

modalitatea de depunere a declaraţiilor de avere de către aceste categorii de 

persoane. 

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, respectiva propunere legislativă a fost avizată favorabilă, 

cu unanimitate de voturi. 

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

aprobarea Ordonaţei de urgenţă a Guvernului nr.46/2009 privind îmbunătăţirea 

procedurilor fiscale şi diminuarea evaziunii fiscale (Plx 401/2009), prin care se 

propune modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.92/2003 privind 

Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în 

sensul stabilirii criteriilor pentru declararea contribuabililor inactivi, astfel încât să se 
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cuprindă în această categorie toţi contribuabilii cu risc fiscal ridicat. Această 

prevedere are în vedere reducerea evaziunii fiscale prin limitarea posibilităţilor de 

realizare a operaţiunilor intracomunitare de către contribuabili cu risc fiscal ridicat 

prin invalidarea codului de plătitor TVA. 

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

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

şedinţa din 7 septembrie 2009, Consiliul Legislativ a dat aviz favorabil cu observaţii 

şi propuneri.  

Supus la vot, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil, cu unanimitate 

de voturi. 

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

protecţia minorilor ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate (Plx 

374/2009), ce are ca obiect de reglementare protecţia minorilor ai căror părinţi sunt 

plecaţi la muncă în străinătate, urmărindu-se crearea unui cadru normativ care să 

asigure o mai bună monitorizare a tuturor copiilor neglijaţi, o strânsă colaborare a 

organelor centrale de stat care se ocupă de acţiunile de ocrotire şi promovare a 

intereselor copilului, implementarea unor programe de formare a personalului asupra 

nevoilor copiilor ai căror părinţi sunt plecaţi, precum şi realizarea unor campanii de 

informare şi în acelaşi timp de conştientizare cu privire la efectele migraţiei 

părinţilor asupra copiilor.  

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

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, Senatul a adoptat propunerea 

legislativă, Consiliul Legislativ a dat aviz favorabil, Guvernul susţine adoptarea. 

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

de voturi, pentru a fi invitaţi să ia parte la şedinţă, iniţiatorii şi reprezentanţii 

Guvernului. Termen amânare: 1 săptămână. 

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

modificarea şi completarea art.36 din Legea nr.350/2001 privind amenajarea 

teritoriului şi urbanismul (Plx 388/2009), ce are ca obiect de reglementare 
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modificarea şi completarea art.36 alin.(2) din Legea nr.350/2001 privind amenajarea 

teritoriului şi urbanismul, astfel încât ocuparea funcţiei de arhitect-şef din cadrul 

structurilor administraţiei publice să se facă numai de către un funcţionar public 

absolvent al învăţământului superior de lungă durată, cu specialitate în arhitectură 

sau urbanism. 

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

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

Consiliul Legislativ a dat aviz favorabil, Guvernul nu susţine adoptarea. 

Supus dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost adoptat cu amendamente 

admise, cu majoritate de voturi (3 împotrivă şi 1 abţinere).   

La punctul 5 al ordinii de zi, a fost prezentată propunerea legislativă pentru 

modificarea art.3 din Anexa la OUG nr.51 din 2006 publicată în Monitorul Oficial 

nr.566 din 30/06/2006 pentru aprobarea Programului naţional privind sprijinirea 

construirii de locuinţe proprietate personală (PLx 389/2009), ce are ca obiect de 

reglementare modificarea art.3 din Programul naţional privind sprijinirea construirii 

de locuinţe proprietate personală, aprobat prin OUG nr.51/2006, aprobată cu 

modificări prin Legea nr.12/2007, cu modificările şi completările ulteriore, în sensul 

ca beneficiari ai subvenţiei de la stat pentru construirea unei locuinţe, să fie şi 

persoanele care au contractat nu numai credite ipotecare, dar şi/sau credite imobiliare 

cu ipotecă.  

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

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, Guvernul nu susţine adoptarea. 

Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost respinsă, cu 

majoritate de voturi (1 abţinere). 

 La punctul 6 al ordinii de zi, a fost prezentată Cererea de reexaminare a Legii 

privind completarea şi modificarea OUG 202/2002 privind gospodărirea integrată a 
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zonei costiere cu modificările şi completările aduse de Legea nr. 280/2003 (PLx 

230/2008/2009). 

Supusă dezbaterilor, respectiva cerere de reexaminare a fost amânată, pentru o 

săptămână, în vederea invitării la discuţii a iniţiatorilor. 

La punctul 7 al ordinii de zi, a fost prezentată propunerea legislativă privind 

înfiinţarea comunei Româneşti, prin reorganizarea comunei Potlogi, jud. Dâmboviţa 

(PLx 306/2009).  

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

Consiliul Legislativ a dat aviz favorabil, cu observaţii şi propuneri, Comisia juridică, 

de disciplină şi imunităţi a dat aviz favorabil, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci 

a dat aviz negativ, Camera Deputaţilor este prima Cameră sesizată, Guvernul nu 

susţine adoptarea. 

S-a mai precizat că în şedinţa din data de 9.09.2009 plenul Comisiei pentru 

administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic a votat întocmirea 

unui raport de respingere a propunerii legislative. 

În şedinţa plenului Camerei Deputaţilor din data de 16.09.2009, s-a hotărât 

retrimiterea propunerii legislative la Comisie, în vederea  reexaminării şi depunerii 

unui nou raport. 

Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost adoptată, cu 

majoritate de voturi (1 împotrivă). 

La punctul 8 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege pentru 

reglementarea unor măsuri privind cabinetul demnitarului din administraţia publică 

centrală şi locală, cancelaria prefectului şi cabinetul alesului local (Plx 355/2009), ce 

are ca obiect de reglementare unele măsuri privind cabinetul demnitarului din 

administraţia publică centrală şi locală şi cabinetul alesului local, în sensul reducerii 

numărului de posturi alocate acestor cabinete. 

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

Camera Deputaţilor este primă Cameră sesizată, Consiliul Legislativ a dat aviz 

favorabil, cu observaţii şi propuneri. 
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S-a mai precizat că în şedinţa din data de 9.09.2009 plenul Comisiei pentru 

administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic a votat întocmirea 

unui raport de adoptare cu amendamente. 

În şedinţa plenului Camerei Deputaţilor din data de 16.09.2009, s-a hotărât 

retrimiterea proiectului de lege la Comisie, în vederea reexaminării şi depunerii unui 

nou raport. 

Supus dezbaterilor, pentru respectivul proiect de lege a fost votată cu 

majoritate de voturi (1 împotrivă şi 2 abţineri), menţinerea raportului de adoptare.  

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

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.94/2009 pentru asigurarea 

continuităţii activităţii unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului 

(Plx 376/2009).   

S-a precizat că, conform Notei de fundamentare, măsurile propuse vizează 

păstrarea unor atribuţii ale structurilor din cadrul aparatului de lucru al Guvernului 

pe care le aveau în temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.3/2009, act 

normativ care şi-a încetat efectele juridice prin declararea neconstituţionalităţii legii 

de aprobare prin decizia Curţii Constituţionale nr.1039/2009. 

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

şi Camera Deputaţilor este primă Cameră sesizată, Consiliul Legislativ a dat aviz 

favorabil, cu observaţii şi propuneri. 

Totodată, s-a precizat că în şedinţa din data de 9.09.2009 plenul Comisiei 

pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic a votat 

întocmirea unui raport de adoptare în forma prezentată. 

În şedinţa plenului Camerei Deputaţilor din data de 16.09.2009, s-a hotărât 

retrimiterea proiectului de lege la Comisie, în vederea reexaminării şi depunerii unui 

nou raport. 

Supus dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost adoptat, cu majoritate de 

voturi (1 abţinere).   
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           La punctul 10 al ordinii de zi, a fost prezentată propunerea legislativă privind 

modificarea art.19 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind 

protecţia mediului (PLx 405/2009), ce are ca obiect de reglementare modificarea 

art.19 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind protecţia 

mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.265/2006, cu 

modificările şi completările ulterioare, în sensul promovării prin lege, la propunerea 

autorităţii centrale pentru protecţia mediului (şi nu prin hotărâre a Guvernului), a 

acordului de mediu sau a deciziei de respingere a solicitării şi a 

autorizaţiei/autorizaţiei integrate de mediu, solicitate pentru proiectele/activităţile 

miniere care utilizează substanţe periculoase în procesul de prelucrare, pentru 

capacităţi de producţie mai mari de 5 milioane tone/an, sau dacă suprafaţa pe care se 

desfăşoară activitatea este mai mare de 1.000 ha, având în vedere impactul 

semnificativ asupra mediului a acestor activităţi. 

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

şi a fost respinsă de Senat în şedinţa din 7 septembrie 2009, Consiliul Legislativ a 

dat aviz favorabil, cu observaţii şi propuneri, Camera Deputaţilor este Cameră 

decizională, Guvernul nu susţine adoptarea. 

Comisia pentru administraţie publică a fost sesizată pentru dezbatere în fond şi 

întocmirea unui raport comu cu Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie 

alimentară şi servicii specifice. 

Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost respinsă, cu 

unanimitate de voturi. 

În cadrul secţiunii Diverse, a fost supusă atenţiei plenului Comisiei, adresa din 

partea Ministerului Mediului, în care se prezintă informaţii cu privire la proiectul de 

exploatare a rezervelor auro-argintifere din perimetrul Roşia Montană.  

De asemenea, s-au prezentat detalii suplimentare cu privire la vizita 

programată pentru data de 30 septembrie 2009, la Fabrica de ciment dotată cu 

instalaţie de coincinerare, din Câmpulung Muscel.  
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 Un alt punct al secţiunii Diverse a fost prezentarea răspunsului primit din 

partea Ministerului Mediului referitor la sesizarea formulată de S.C. RO BO 

Import/Export S.R.L. cu privire la ambalajele pentru deşeuri medicale periculoase. 

          Referitor la Scrisoarea deschisă din partea Arhiepiscopiei Romano-Catolice 

Bucureşti, prin care este prezentat cazul Catedralei „Sfântul Iosif”, membrii 

Comisiei au hotărât să fie invitaţi la şedinţa din săptămâna următoare, domnul 

Ghorghe Pătraşcu, Arhitect Şef al Municipiului Bucureşti şi Înaltpreasfinţitul Ioan 

Robu, Arhiepiscop-Mitropolit de Bucureşti, pentru susţinerea punctelor de vedere.    

 

PREŞEDINTE,     SECRETAR 

 

SULFINA BARBU   MIHAI  CRISTIAN APOSTOLACHE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Red. Consilier parlamentar 
       Baban Mona Georgeta 
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