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                        ECOLOGIC   
           

                                                                       
 

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
din zilele 31 martie, 1 şi 2 aprilie2009 

 
 

Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 
ecologic şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 31 martie, 1 şi 2 aprilie 2009. 
         
         La dezbateri, au participat ca invitaţi, în ziua de 31 martie 2009: domnul Dan 
Cârlan, Secretar de Stat în cadrul Ministerului Mediului, domnul Irimie Cristian 
Anton, Secretar de Stat în cadrul Ministerului Sănătăţii, domnul Vladimir 
Mănăstireanu, Secretar de Stat în cadrul Secretariatului General al Guvernului, 
doamna Marica Maroşan, Şef serviciu în cadrul Ministerului Administraţiei şi 
Internelor, domnul Marin Pătuleanu, Consilier în cadrul Ministerului Administraţiei 
şi Internelor, domnul Cătălin Pătru, Director Cabinet în cadrul Ministerului 
Administraţiei şi Internelor, doamna Mariana Aurelia Bistriceanu, Consilier juridic 
în cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, doamna Corina Raicu, Consilier 
în cadrul Ministerului Sănătăţii, domnul Alexandru Ghergina, Director Cabinet în 
cadrul Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, domnul Ionel        
Cel-Mare, Director general adjunct în cadrul Administraţiei Naţionale a 
Penitenciarelor, doamna Nicoleta Miclăuş, Consilier juridic în cadrul Ministerului 
Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti, doamna Manuela Pieleanu, Director în cadrul 
Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, domnul Marius Corăţu, Consilier juridic 
în cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, domnul Constantin Ene, 
Director în cadrul Ministerului Finanţelor, doamna Oana Arat, Şef serviciu în cadrul 
Ministerului Finanţelor, domnul Marian Manea, Şef serviciu în cadrul Ministerului 
Administraţiei şi Internelor, domnul Dan Iaru, Director Cabinet în cadrul 
Secretariatului General al Guvernului. 
 
         Pe ordinea de zi a şedinţei Comisiei, din data de 31 martie 2009, au figurat 
următoarele puncte: 



 2 
 

SESIZĂRI ÎN FOND 
 

1. PLx 135/2009 Propunere legislativă privind înfiinţarea Autorităţii 
Naţionale pentru Comunicaţii ca autoritate publică 
autonomă sub control parlamentar 

2. PLx 204/2009 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.22/2009 privind înfiinţarea Autorităţii 
Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în 
Comunicaţii 

3. PLx 137/2009 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.162/2008 privind transferul ansamblului de 
atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii 
Publice către autorităţile administraţiei publice locale 

4. PLx 168/2009 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.196/2008 privind înfiinţarea activităţii de 
derulare şi gestionare a proiectelor de înfrăţire 
instituţională finanţate de Uniunea Europeană, pentru care 
România are calitate de donator de asistenţă tehnică 

 
5. PLx 181/2009 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.229/2008 privind măsuri pentru reducerea 
unor cheltuieli la nivelul administraţiei publice 

6. PLx 183/2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.4/2009 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului 
nr.128/2000 privind stabilirea unor taxe pentru serviciile 
prestate pentru persoanele fizice şi juridice de către 
Ministerul Administraţiei şi Internelor 

7. PLx 205/2009 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.24/2009 privind stabilirea unor competenţe 
pentru ordonatorul principal de credite al aparatului de 
lucru al Guvernului 

 
8. 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 

 
AVIZE 

 
9. PLx 178/2009 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.193/2008 privind modificarea şi 
completarea art.37 şi 39 din Legea nr.46/2008 - Codul 
silvic 
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10. PLx 179/2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.227/2008 pentru modificarea art.12 din 
Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii 

11. PLx 191/2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr. 199/2008 pentru modificarea şi 
completarea anexei nr.VII/2b la Ordonanţa Guvernului nr. 
10/2008 privind nivelul salariilor de bază şi al altor 
drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.24/2000 privind 
sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul 
contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat 
potrivit anexelor nr.II si III la Legea nr.154/1998 privind 
sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul 
bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă 
funcţii de demnitate publică, precum şi unele măsuri de 
reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale 
personalului contractual salarizat prin legi speciale 

 
12. PLx 193/2009 Proiect de Lege privind respingerea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.180/2008 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru 
reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate 

13. PLx 194/2009 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.223/2008 privind unele măsuri de reducere 
a unor cheltuieli bugetare 

 
14. PLx 200/2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr.207/2008 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.248/2005 privind regimul liberei 
circulaţii a cetăţenilor români în străinătate 

 
15. PLx 201/2009 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.7/2009 privind modificarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.50/2008 pentru instituirea taxei 
pe poluare pentru autovehicule 

 
16. PLx 203/2009 Proiect de Lege privind respingerea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.230/2008 pentru modificarea 
unor acte normative în domeniul pensiilor din sistemul 
public, pensiilor de stat şi al celor de serviciu 
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La punctele 1 şi 2 ale ordinii de zi, respectiva propunere legislativă şi 
respectivul proiect de Lege, au fost amânate, cu majoritate de voturi (3 împotrivă). 

La punctul 3 al ordinii de zi, respectivul proiect de Lege a fost adoptat, cu 
amendamente, cu majoritate de voturi (1 abţinere).  

La punctul 4 al ordinii de zi, respectivul proiect de Lege a fost adoptat, cu 
unanimitate de voturi. 

La punctul 5 al ordinii de zi, respectivul proiect de Lege a fost adoptat, cu 
majoritate de voturi (3 împotrivă, 3 abţineri). 

La punctele 6 şi 8 ale ordinii de zi, respectivele proiecte de Lege au fost 
amânate, cu unanimitate de voturi. 

La punctul 7 al ordinii de zi, respectivul proiect de Lege a fost adoptat, cu 
majoritate de voturi (2 împotrivă, 2 abţineri). 

La punctele 9 şi 14 ale ordinii de zi, respectivele proiecte de Lege au fost 
avizate favorabil, cu majoritate de voturi (1 abţinere). 

La punctul 10 al ordinii de zi, respectivul proiect de Lege a fost avizat 
favorabil, cu majoritate de voturi (2 împotrivă, 1 abţinere). 

La punctul 11 al ordinii de zi, respectivul proiect de Lege a fost avizat 
favorabil, cu unanimitate de voturi. 

La punctul 12 al ordinii de zi, respectivul proiect de Lege a fost avizat 
favorabil, cu majoritate de voturi (4 abţineri). 

La punctul 13 al ordinii de zi, respectivul proiect de Lege a fost avizat 
favorabil, cu majoritate de voturi (3 împotrivă, 2 abţineri). 

La punctul 15 al ordinii de zi, respectivul proiect de Lege a fost avizat 
favorabil, cu majoritate de voturi (1 împotrivă, 4 abţineri). 

La punctul 16 al ordinii de zi, respectivul proiect de Lege a fost avizat 
favorabil, cu majoritate de voturi (2 abţineri). 

 
La solicitarea doamnei preşedinte Sulfina Barbu, a fost introdus un punct 

suplimentar pe ordinea de zi şi anume proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.4/2008 pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici din Administraţia 
Naţională a Penitenciarelor (Plx 249/2008), propunere ce a fost votată favorabil, cu 
unanimitate de voturi. 

 
         După dezbatere, respectivul proiect de Lege a fost adoptat, cu amendamente 
admise, cu majoritate de voturi (5 abţineri). 
 
         În ziua de 1 aprilie 2009, lucrările au continuat cu dezbateri, pe grupuri de 
lucru, asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.27/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr.350/2001 privind amenajarea 
teritoriului şi urbanismul (Plx 686/2008) şi a proiectului 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), în prezenţa raportorilor şi a specialiştilor invitaţi să ia 
parte la discuţii. 
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          Referitor la proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.27/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr.350/2001 privind amenajarea 
teritoriului şi urbanismul, discuţiile s-au purtat în prezenţa raportorilor desemnaţi, 
respectiv domnul deputat Zamfirescu Sorin şi domnul deputat Gherasim Vasile, 
precum şi a invitaţilor, fiind prezentate cele două rapoarte întocmite, după care s-au 
dezbătut pe articole, cu observaţii şi propuneri de noi amendamente, urmând ca 
proiectul să fie finalizat în cadrul următoarei şedinţe a Comisiei. 
 
      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, a fost discutat în prezenţa raportorului, 
doamna Lucia Ana Varga şi a specialiştilor invitaţi, fiind analizate amendamentele 
depuse la Comisie şi stabilindu-se ca acest act normativ să fie introdus pe ordinea 
de zi a şedinţei Comisiei, din săptâmâna următoare.   
 
       La discuţiile din data de 1 aprilie 2009, au participat ca invitaţi: doamna Luiza 
Popa, Arhitect şef în cadrul Primăriei Municipiului Constanţa, domnul Horaţiu 
Ţica, Preşedintele Comisiei de Urbanism din cadrul Consiliului General al 
Municipiului Bucureşti, domnul Ştefan Dumitraşcu, Arhitect şef în cadrul Primăriei 
Sectorului 3, domnul Vlad Cavarnali, Arhitect şef în cadrul Direcţiei Urbanism şi 
Amenajarea Teritoriului Ilfov. 
 

În ziua de 2 aprilie 2009, lucrările s-au desfăşurat prin studiu individual 
asupra propunerilor aflate pe ordinea de zi şi amânate, precum şi a noilor proiecte 
înregistrate la Comisie. 

 
           La lucrările Comisiei din zilele de 31 martie şi 2 aprilie 2009, din totalul celor 
31 de membri, au fost prezenţi 28 deputaţi, după cum urmează: Sulfina Barbu (PD-
L), 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), Vasile Gherasim (PD-L), Zanfir 
Iorguş (PD-L), Ghervazen Longher (Minorităţile Naţionale), Costică Macaleţi 
(PSD+PC), Antonella Marinescu (PSD+PC), Marius Neculai (PD-L), Ioan Oltean 
(PD-L), 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), Lucia Ana Varga (PNL), Aurel Vlădoiu (PSD+PC), Sorin Ştefan 
Zamfirescu (PD-L), fiind absenţi domnii deputaţi: Mircea Duşa (PSD+PC), Relu 
Fenechiu (PNL), Ludovic Orban (PNL). 
 
             La lucrările Comisiei din ziua de 1 aprilie 2009, din totalul celor 31 de 
membri, au fost prezenţi 27 deputaţi, după cum urmează: Sulfina Barbu (PD-L), 
Ionel Palăr (PNL), Mihai Cristian Apostolache (PSD+PC), Korodi Attila (UDMR), 
Marin Bobeş (PSD+PC), Victor Boiangiu (PD-L), Dan Bordeianu (PNL), Cristian 
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Buican (PNL), Sorin Gheorghe Buta (PD-L), Bogdan Cantaragiu (PD-L), Ion Călin 
(PSD+PC), Gheorghe Ciocan (PSD+PC), Vasile Gherasim (PD-L), Zanfir Iorguş 
(PD-L), Ghervazen Longher (Minorităţile Naţionale), Costică Macaleţi (PSD+PC), 
Antonella Marinescu (PSD+PC), Marius Neculai (PD-L), 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), Lucia Ana Varga (PNL), 
Aurel Vlădoiu (PSD+PC), Sorin Ştefan Zamfirescu (PD-L), fiind absenţi domnii 
deputaţi: Mircea Duşa (PSD+PC), Relu Fenechiu (PNL), Ludovic Orban (PNL) şi 
Ioan Oltean (PD-L). 

 
 
 

PREŞEDINTE,                 SECRETAR,   
 
SULFINA BARBU           MIHAI  CRISTIAN APOSTOLACHE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Red. Consilier parlamentar 
       Baban Mona Georgeta 
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