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AMENAJAREA TERITORIULUI SI ECHILIBRU                     Nr. 26/332  

                        ECOLOGIC   
           

                                                                       
 

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
din zilele 17, 18 şi 19 martie 2009 

 
 

Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 
ecologic şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 17, 18 şi 19 martie 2009. 
 
         În ziua de 17 martie 2009, plenul Camerei Deputaţilor a hotărât retrimiterea 
proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.188/1999 privind statutul 
funcţionarilor publici (Plx 187/2009), la Comisia pentru administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic, sezizată în fond, la cererea deputaţilor 
membri ai Grupului parlamentar al PNL. 
 
         Proiectul de Lege a fost dezbătut, în şedinţa Comisiei, pe articole şi cu 
amendamentele susţinute de către deputaţii membri ai Grupului parlamentar al 
PNL: domnul deputat Ionel Palăr, domnul deputat Relu Fenechiu, domnul deputat 
Ludovic Orban, domnul deputat Victor Dobre, domnul deputat Pavel Horj şi de 
către deputaţii membri ai Grupului parlamentar al UDMR: domnul deputat Attila 
Korodi şi domnul deputat Seres Denes. 
 
         Amendamentele propuse au fost discutate şi respinse cu majoritate de voturi 
(9 împotrivă). 
           
         În urma dezbaterilor, s-a hotărât cu majoritate de voturi (9 împotrivă), 
menţinerea raportului iniţial de adoptare, cu amendamente admise şi respinse, 
prezentate în anexa raportului. 
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În ziua de 18 martie 2009, a avut loc şedinţa comună a Comisiei pentru 
administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic, cu Comisia 
pentru agricultură, silvicultură şi servicii specifice. 

 
Pe ordinea de zi a şedinţei comune a figurat proiectul de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi 
acvacultura (Plx 363/2008). 

 
Supus dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost amânat, pentru 

aprofundare şi studierea amendamentelor depuse la cele două Comisii sesizate în 
fond, precum şi pentru corelarea amendamentelor, cu punctele de vedere ale 
Ministerului Mediului, Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, 
precum şi ale celorlate organisme interesate. 
 

Lucrările au continuat, în ziua de 18 martie 2009, cu şedinţa Comisiei pentru 
administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic. 

 
Pe ordinea de zi a şedinţei Comisiei au figurat următoarele puncte: 

 
AVIZE 

 
1. PLx 136/2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.145/2008 pentru abrogarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.200/2000 privind clasificarea, 
etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor 
chimice periculoase 

2. PLx 140/2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.220/2008 pentru modificarea art.1 alin.(2) 
lit.i) din Ordonanţa Guvernului nr.29/2007 privind modul 
de alocare a instrumentelor structurale, a prefinanţării şi a 
cofinanţării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din 
Fondul naţional de dezvoltare, în bugetul instituţiilor 
implicate în gestionarea instrumentelor structurale şi 
utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă 

3. PLx 146/2009 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.133/2008 privind modificarea anexei nr.1¹ 
la Ordonanţa Guvernului nr.64/1999 pentru aprobarea 
Programului strategic de dezvoltare a infrastructurii 
aeroportuare la Aeroportul Internaţional Henri Coandă – 
Bucureşti 

4. PLx 149/2009 Proiect de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.208/2008 pentru stabilirea unor măsuri 
privind taxa pe poluare pentru autovehicule 
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5. PLx 150/2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.216/2008 pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.290/2004 privind cazierul judiciar 

6. PLx 154/2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.177/2008 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr.15/1998 privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea Institutului European din 
România 

7. PLx 158/2009 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.678/2001 privind prevenirea şi combaterea traficului de 
persoane 

8. PLx 171/2009 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.218/2008 privind modificarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.50/2008 pentru instituirea taxei 
pe poluare pentru autovehicule 

 
SESIZARI IN FOND 

 
 

9. PLx 323/2007 Proiect de Lege pentru reglementarea sprijinului financiar 
acordat tinerilor şi familiilor de tineri la închirierea 
locuinţei 

10. 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
- Raportor: Zamfirescu Sorin, Gherasim Vasile 

11. 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 

12. 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 

13. PLx 177/2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.154/2008 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2007 privind 
regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor 
naturale, a florei şi faunei sălbatice şi a Legii vânătorii şi a 
protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006 

14. 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 
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15. PLx 176/2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.164/2008 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind 
protecţia mediului 

16. PLx 61/2008 Proiect de Lege pentru modificarea art.6 din Legea 
nr.33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate 
publică, cu modificările şi completările ulterioare 

17. PLx 69/2009 Proiect de Lege 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-VIII din învăţământul de stat, precum şi 
pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat cu program 
normal de 4 ore 

18. PLx 80/2009 Propunere legislativă privind salarizarea bugetarilor 
19. PLx 116/2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.140/2008 pentru modificarea art.3 alin.(1) 
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.45/2008 privind 
unele măsuri pentru întărirea capacităţii administrative a 
României în vederea îndeplinirii obligaţiilor ce îi revin în 
calitatea sa de stat membru al Uniunii Europene 

20. PLx 130/2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.24/2008 pentru modificarea alin.(2) al art.1 din Legea 
nr.509/2006 privind acordarea de miere de albine ca 
supliment nutritiv pentru preşcolari şi elevii din clasele I-
IV din învăţământul de stat şi confesional 

21. PLx 185/2009 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.17/2009 privind desfiinţarea Cancelariei 
Primului-Ministru şi stabilirea unor măsuri pentru 
reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului 

 
La punctele 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 şi 8 ale ordinii de zi, respectivele proiecte de 

Lege au fost avizate favorabil, cu unanimitate de voturi.  
La punctele 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 şi 21, ale ordinii de zi, 

respectivele proiecte de Lege şi respectiva propunere legislativă, au fost amânate, 
pentru aprofundare şi analizarea amendamentelor depuse la Comisie. 

 
Lucrările şedinţei au continuat cu prezentarea detaliilor referitoare la 

dezbaterea publică, cu privire la 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) 
şi la proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.27/2008 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi 
urbanismul (PL-x nr.686/2008), organizată de Comisia pentru administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic, în data de 23 martie 2009, între orele 
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11.00 şi 13.00, în sala Constantin Brâncuşi a Palatului Parlamentului, la care sunt 
invitaţi să participe alături de membrii Comisiei, reprezentanţi ai structurilor 
asociative, ai ONG-urilor şi specialişti în domeniu.  

La dezbatere au fost invitaţi să participe reprezentanţii ministerelor şi ai 
ONG-urilor, aflaţi în sala de şedinţe în acel moment.  

 
 În ziua de 19 martie 2009, membrii Comisiei au participat la o Masă Rotundă 
cu tema „Schimbările legislative în managementul deşeurilor, în conformitate cu 
prevederile Uniunii Europene”, organizată de Comisie, împreună cu Grupul de presă 
REPORTER, în sala Drepturilor Omului, la Palatul Parlamentului, după care 
lucrările au continuat cu studierea proiectelor de Lege şi a propunerilor legislative 
aflate pe agenda de lucru a Comisiei. Totodată, s-au desfăşurat şi întâlniri ale 
grupurilor de lucru cu raportorii desemnaţi pentru anumite proiecte de Lege. 
 
          La lucrările Comisiei din ziua de 17 martie 2009, din totalul celor 31 de 
membri, au fost prezenţi 30 deputaţi, după cum urmează: Sulfina Barbu (PD-L), 
Mircea Duşa (PSD+PC), Ionel Palăr (PNL), Mihai Cristian Apostolache (PSD+PC), 
Korodi Attila (UDMR), Marin Bobeş (PSD+PC), Victor Boiangiu (PD-L), Dan 
Bordeianu (PNL), Cristian Buican (PNL), Sorin Gheorghe Buta (PD-L), Bogdan 
Cantaragiu (PD-L), Ion Călin (PSD+PC), Gheorghe Ciocan (PSD+PC), Relu 
Fenechiu (PNL), Vasile Gherasim (PD-L), Zanfir Iorguş (PD-L), Costică Macaleţi 
(PSD+PC), Ghervazen Longher (Minorităţile Naţionale), Ioan Oltean (PD-L), 
Ludovic Orban (PNL), Neculai Răţoi (PSD+PC), Denes Seres (UDMR), Vasile 
Filip Soporan (PSD+PC), Nicolae Stan (PD-L), Radu Bogdan Ţîmpău (PNL), 
Eugen Constantin Uricec (PD-L), Aurel Vlădoiu (PSD+PC), Sorin Ştefan 
Zamfirescu (PD-L), fiind absenţi domnii deputaţi: Marius Neculai (PD-L). Doamna 
deputat Antonella Marinescu (PSD+PC), a fost înlocuită de domnul deputat Nicolae 
Ciprian Nica (PSD+PC) şi  doamna deputat Lucia Ana Varga (PNL), a fost 
înlocuită de domnul deputat Victor Paul Dobre (PNL). 
   
          La lucrările Comisiei din ziua de 18 martie 2009, din totalul celor 31 de 
membri, au fost prezenţi 24 deputaţi, după cum urmează: Sulfina Barbu (PD-L), 
Mircea Duşa (PSD+PC), Ionel Palăr (PNL), Mihai Cristian Apostolache (PSD+PC), 
Korodi Attila (UDMR), Marin Bobeş (PSD+PC), Victor Boiangiu (PD-L), Dan 
Bordeianu (PNL), Cristian Buican (PNL), Sorin Gheorghe Buta (PD-L), Bogdan 
Cantaragiu (PD-L), Ion Călin (PSD+PC), Gheorghe Ciocan (PSD+PC), Relu 
Fenechiu (PNL), Vasile Gherasim (PD-L), Zanfir Iorguş (PD-L), Ghervazen 
Longher (Minorităţile Naţionale), Ioan Oltean (PD-L), Neculai Răţoi (PSD+PC), 
Denes Seres (UDMR), Nicolae Stan (PD-L), Radu Bogdan Ţîmpău (PNL), Lucia 
Ana Varga (PNL), Sorin Ştefan Zamfirescu (PD-L), fiind absenţi domnii deputaţi: 
Marius Neculai (PD-L), Costică Macaleţi (PSD+PC), Ludovic Orban (PNL), Vasile 
Filip Soporan (PSD+PC), Eugen Constantin Uricec (PD-L), Aurel Vlădoiu 
(PSD+PC) şi doamna deputat Antonella Marinescu (PSD+PC). 
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             La lucrările Comisiei din ziua de 19 martie 2009, din totalul celor 31 de 
membri, au fost prezenţi 23 deputaţi, după cum urmează: Sulfina Barbu (PD-L), 
Mircea Duşa (PSD+PC), Ionel Palăr (PNL), Mihai Cristian Apostolache (PSD+PC), 
Korodi Attila (UDMR), Marin Bobeş (PSD+PC), Victor Boiangiu (PD-L), Dan 
Bordeianu (PNL), Cristian Buican (PNL), Sorin Gheorghe Buta (PD-L), Bogdan 
Cantaragiu (PD-L), Ion Călin (PSD+PC), Gheorghe Ciocan (PSD+PC), Relu 
Fenechiu (PNL), Vasile Gherasim (PD-L), Zanfir Iorguş (PD-L), Ghervazen 
Longher (Minorităţile Naţionale), Neculai Răţoi (PSD+PC), Denes Seres (UDMR), 
Nicolae Stan (PD-L), Radu Bogdan Ţîmpău (PNL), Lucia Ana Varga (PNL), Sorin 
Ştefan Zamfirescu (PD-L), fiind absenţi domnii deputaţi: Marius Neculai (PD-L), 
Costică Macaleţi (PSD+PC), Ludovic Orban (PNL), Vasile Filip Soporan 
(PSD+PC), Eugen Constantin Uricec (PD-L), Aurel Vlădoiu (PSD+PC), Ioan Oltean 
(PD-L) şi doamna deputat Antonella Marinescu (PSD+PC). 
     
 
 

PREŞEDINTE,                 SECRETAR,   
 
SULFINA BARBU           MIHAI  CRISTIAN APOSTOLACHE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Red. Consilier parlamentar 
       Baban Mona Georgeta 
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