
 

  Parlamentul României    
Camera Deputaţilor 

 
COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ,                  5.02.2009        
AMENAJAREA TERITORIULUI SI ECHILIBRU                     Nr. 26/66   

                        ECOLOGIC   
           

 
                                                                          

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
din zilele 3, 4 şi 5 februarie 2009 

 
 
          Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 
ecologic şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 3 februarie 2009, între orele 13.30 – 
19.00, în ziua de 4 februarie 2009, între orele 16.30 – 19.00 şi în ziua de 5 februarie 
2009, între orele 9.00 – 13.00. 
 
          La dezbateri, au participat ca invitaţi: doamna Badea Oana, Secretar de Stat în 
cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovaţiei, domnul Andreica Ioan, 
Secretar de Stat în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei, domnul 
Dan Cârlan, Secretar de Stat în cadrul Ministerului Mediului, domnul Radu Stancu, 
Secretar de Stat în cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, domnul 
Gheorghe Pătraşcu, Director general în cadrul  Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Locuinţei, doamna Anca Ginavar, Director general adjunct în cadrul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi Locuinţei, domnul Baba Florin, Consilier juridic în cadrul 
Ministerului Administraţiei şi Internelor, domnul Calotă Ioan, Director general în 
cadrul  Ministerului Administraţiei şi Internelor, domnul Vasilca Ionuţ, Director 
general în cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, doamna Domnica 
Focşăneanu, Şef serviciu în cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, doamna 
Aurora Hidec, Consilier juridic în cadrul Ministerului Apărării, domnul Dumitrescu 
Aureliu, Consilier în cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, domnul 
Grădinaru Liviu, Director în cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, 
domnul Kerekes Karoly, deputat UDMR. 
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Pe ordinea de zi a şedinţei au figurat următoarele puncte: 
  

1. PLx 290/2007 Proiect de Lege privind controlul şi conduita personalului 
cu atribuţii de control 

2. PLx 716/2007 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale 
protejate, consevarea habitatelor naturale, a florei şi faunei 
sălbatice 

3. PLx 719/2007 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.43/2007 privind introducerea deliberată în 
mediu şi introducerea pe piaţă a organismelor modificate 
genetic 

4. 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 

5. PLx 912/2007 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de ugenţă a Guvernului nr.155/2001 privind 
aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stapân 

6 PLx 221/2008 Propunere legislativă pentru instituirea Programului de 
stimulare a înnoirii Parcului naţional de tractoare şi maşini 
agricole 

7 PLx 248/2008 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.13/2008 pentru modificarea şi completarea 
Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.51/2006 
şi a Legii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare 
nr.241/2006 

8 PLx 363/2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul şi acvacultura 

9 PLx 565/2008 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă 

10 PLx 568/2008 Proiect de Lege pentru modificarea alin.(3) al art.8 din 
Ordonanţa Guvernului nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural 

11 PLx 572/2008 Propunere legislativă privind transformarea cazărmilor 
dezafectate ale Ministerului Apărării Naţionale în locuinţe 
sociale, pentru tineret, locuinţe pentru chiriaşii evacuaţi din 
casele naţionalizate, şcoli şi gradiniţe 
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12 PLx 587/2008 Proiect de Lege privind transmiterea unor imobile din 

domeniul public al statului şi din administrarea 
Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară 
Cluj-Napoca în domeniul public al comunei Jucu şi în 
administrarea Consiliului local al comunei Jucu, judeţul 
Cluj 

13 PLx 605/2008 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.94/2008 pentru stabilirea unor măsuri 
privind punerea în circulaţie a paşapoartelor electronice, 
precum şi producerea altor documente de călătorie 

14 PLx 606/2008 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.95/2008 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.96/2002 privind 
acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii 
din clasele I-IV din învăţământul de stat, precum şi pentru 
copiii preşcolari din grădiniţele de stat cu program normal 
de 4 ore 

15 PLx 610/2008 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.40/1999 privind protecţia 
chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia 
de locuinţe 

16 PLx 660/2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.101/2008 privind trecerea unui imobil din 
domeniul public al statului în domeniul privat al statului şi 
darea acestuia în folosinţă gratuită Ambasadei Franţei în 
România 

17 PLx 664/2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.97/2008 privind modificarea şi completarea 
titlului I al Legii nr.35/2008 pentru alegerea Camerei 
Deputaţilor şi a 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 nr.393/2004 privind Statutul 
aleşilor locali 

18 PLx 666/2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.92/2008 privind statutul funcţionarului 
public denumit manager public 

19 PLx 678/2008 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 
Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi 
urbanismul, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr.373 
din 10.07.2001, cu modificările şi completările ulterioare 
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20 PLx 683/2008 Propunere legislativă pentru modificarea Legii arendării 

nr.16/1994 
21 PLx 686/2008 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 

nr.27/2008 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul 

22 PLx 687/2008 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.25/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru 
mediu 

23 PLx 688/2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.28/2008 privind registrul agricol 

24 PLx 676/2007 Proiect de Lege pentru modificarea art.11 din Legea nr. 
24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor 
verzi din zonele urbane  

 
La punctul 1 al ordinii de zi, respectivul proiect de Lege a fost respins, cu 

majoritate de voturi (2 împotrivă). 
La punctele 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 15, 20, 21, 22 şi 24 ale ordinii de zi 

respectivele proiecte de Lege şi propuneri legislative au fost amânate, cu 
unanimitate de voturi. 

La punctele 6 şi 19 ale ordinii de zi, respectivele propuneri legislative au  fost 
respinse, cu unanimitate de voturi. 

La punctele 9, 14, 16, 17 şi 18 ale ordinii de zi, respectivele proiecte de Lege 
au fost adoptate, cu unanimitate de voturi. 

La punctul 12 al ordinii de zi, respectivul proiect de Lege a fost adoptat, cu 
amendamente, cu majoritate de voturi (5 împotrivă). 
  La punctul 23 al ordinii de zi, respectivul proiect de Lege a fost adoptat, cu 
unanimitate de voturi. 
 

 Proiectele de Lege prevăzute la punctele 1, 2, 4, 5 şi 23, precum şi 
propunerea legislativă aflată la punctul 20 al ordinii de zi, au fost dezbătute în 
şedinţa din data de 4 februarie 2009.   

 
           Şedinţele Comisiei s-au desfăşurat în zilele de 3 şi 4 februarie 2009, iar în 
ziua de 5 februarie 2009, au avut loc întâlniri ale membrilor Comisiei, pe grupuri de 
lucru în vederea analizării şi discutării actelor legislative amânate, pentru a fi 
întocmite amendamente şi pentru a se analiza amendamentele depuse la Comisie. 
 

  S-au mai purtat discuţii asupra numărului mare de sesizări primite la 
Comisie, referitoare la dificultăţile întâmpinate de operatorii economici cărora le 
sunt opozabile prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 25/2008, precum şi despre 
necesitatea organizării unei dezbateri cu tema „Ecotaxa şi Biodegradabilitatea” 
aceasta urmând a se desfăşura în data de 18 februarie a.c., la Palatul Parlamentului. 
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De asemenea, membrii Comisiei desemnaţi raportori pentru prezentarea unui 

punct de vedere documentat, în termen de 30 de zile, referitor la proiectele de Lege 
aflate la punctele 7, 13 şi 20 ale ordinii de zi, s-au întâlnit în vederea pregătirii 
planului de lucru.  

 
          La lucrările Comisiei din zilele de 3, 4 şi 5 februarie 2009, din totalul celor 30 
de membri, au fost prezenţi 27 deputaţi, după cum urmează: Sulfina Barbu   (PD-L), 
Mircea Duşa (PSD), Ionel Palăr (PNL), Mihai Cristian Apostolache (PSD), Korodi 
Attila (UDMR), Marin Bobeş (PSD), Victor Boiangiu (PD-L), Dan Bordeianu 
(PNL),  Cristian Buican (PNL), Sorin Gheorghe Buta (PD-L), Bogdan Cantaragiu 
(PD-L), Ion Călin (PSD), Gheorghe Ciocan (PSD), Vasile Gherasim (PD-L), Zanfir 
Iorguş (PD-L), Ghervazen Longher (Minorităţi), Costică Macaleţi (PSD), Antonella 
Marinescu (PSD), Marius Neculai (PD-L), Neculai Răţoi (PSD), Denes Seres 
(UDMR), Vasile Filip Soporan (PSD),  Radu Bogdan Ţîmpău (PNL), Eugen 
Constantin Uricec (PD-L), Lucia Ana Varga (PNL), Aurel Vlădoiu (PSD), Sorin 
Ştefan Zamfirescu (PD-L), fiind absenţi domnii deputaţi: Ludovic Orban (PNL), 
Ioan Oltean (PD-L), Nicolae Stan (PD-L). 
    
 
 

PREŞEDINTE,       SECRETAR    
 
          SULFINA BARBU    MIHAI APOSTOLACHE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Red. Consilier parlamentar 
       Baban Mona Georgeta 
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