
 

  Parlamentul României    
Camera Deputaţilor 

 
COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ,                  10.09.2009        
AMENAJAREA TERITORIULUI SI ECHILIBRU                     Nr. 26/626  

                        ECOLOGIC   
 

                                                                       
SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
din zilele de 8, 9 şi 10 septembrie 2009 

 
 

Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 
ecologic şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 8, 9 şi 10 septembrie 2009. 

  
          În cadrul şedinţei din data de 8 septembrie 2009, au participat ca invitaţi: 
domnul Dan Cârlan, Secretar de Stat în cadrul Ministerului Mediului, domnul Mirel 
Amariţei, Secretar de Stat în cadrul Aparatului de lucru al Viceprim-Ministrului, 
domnul Paul Nenciu, Consilier juridic în cadrul Ministerului Apărării Naţionale, 
domnul Ion Săvulescu, Expert în cadrul Ministerului Apărării Naţionale, doamna 
Aurora Hidec, Consilier juridic în cadrul Ministerului Apărării Naţionale, doamna 
Mihaela Toader, Director în cadrul Secretariatului General al Guvernului, domnul 
Nicolae Teodorescu, Director în cadrul Secretariatului General al Guvernului,  
domnul Dan Iaru, Director în cadrul Secretariatului General al Guvernului, domnul 
Adrian Chesaru, Consilier în cadrul Ministerului Mediului, domnul Constantin 
Pulbere, Consilier juridic în cadrul Ministerului Mediului şi domnul Gheorghe 
Popescu, Director general în cadrul Ministerului Dezvoltării şi Locuinţei. 

 
Lucrările şedinţei din 8 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 şedinţei Comisiei, din data de 8 septembrie 2009, au 
figurat următoarele puncte: 
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AVIZE 
 

1. PLx 353/2009 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.83/2009 privind ratificarea Contractului 
de finanţare între România şi Banca Europeană de 
Investiţii referitor la Proiectul privind infrastructura 
municipală în domeniul protecţiei mediului, faza B, 
semnat la Bucureşti, la 30 octombrie 2008 şi la 
Luxemburg, la 10 noiembrie 2008 

2. PLx 357/2009 Proiect de Lege privind modificarea art.8 din Legea 
apărării naţionale a României nr.45/1994 

 
SESIZĂRI ÎN FOND 

 
3. PLx 306/2009 Propunere legislativă privind înfiinţarea comunei 

Româneşti, prin reorganizarea comunei Potlogi, 
jud.Dâmboviţa 

4. PLx 328/2009 Propunere legislativă privind transformarea cazărmilor 
dezafectate ale Ministerului Apărării Naţionale în 
cămine studenţeşti 

5. PLx 354/2009 Proiect de Lege privind unele măsuri pentru organizarea 
şi funcţionarea aparatului de lucru al Guvernului, 
precum şi a altor autorităţi ale administraţiei publice 
centrale 

6. 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 

7. PLx 363/2009 Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului privind 
evaluarea strategică de mediu, deschis spre semnare la 
Kiev, la 21 – 23 mai 2003 şi semnat de România la 21 
mai 2003, la Convenţia privind evaluarea impactului 
asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la 
Espoo la 25 februarie 1991 

8. 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 

9. PLx 144/2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.210/2008 pentru completarea 
Legii locuinţei nr.114/1996 
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10. 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 

 
DIVERSE 

 
1. Hotărâre privind stabilirea atribuţiilor vicepreşedinţilor, secretarilor şi 

chestorilor Camerei Deputaţilor; 
2. Scrisoarea Asociaţiei Naţionale a Prestatorilor de Servicii de Contorizare şi 

calcul al Utilităţilor; 
3. Documente ale Adunării Parlamentare a Consiliului Europei; 
4. Documente adoptate de Parlamentul European; 
5. Sesizare cu privire la calitatea necorespunzătoare a ambalajelor pentru 

colectarea deşeurilor medicale periculoase. 
 

La punctele 1 şi 2 ale ordinii de zi, respectivele proiecte de Lege au fost 
avizate favorabil, cu unanimitate de voturi.           
          La punctele 3 şi 4 ale ordinii de zi, respectivele propuneri legislative au fost 
respinse cu unanimitate de voturi.  

La punctul 5 al ordinii de zi, respectivul proiect de Lege a fost adoptat cu 
majoritate de voturi (1 abţinere).  

La punctul 6 al ordinii de zi, respectivul proiect de Lege a fost adoptat, cu 
amendamente, cu majoritate de voturi (2 abţineri).  

La punctul 7 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă, a fost adoptată 
cu unanimitate de voturi. 

La punctul 8 al ordinii de zi, respectivul proiect de Lege a fost adoptat cu  
majoritate de voturi (2 abţineri). 

 La punctul 9 al ordinii de zi, respectivul proiect de Lege a fost adoptat cu 
unanimitate de voturi. 

La punctul 10 al ordinii de zi, respectivul proiect de Lege a fost adoptat, cu 
amendamente, cu unanimitate de voturi. 
           

În cadrul secţiunii Diverse, au fost supuse atenţiei plenului Comisiei şi 
discutate,  o serie de adrese şi sesizări, precum şi alte materiale informative.  

Doamna preşedinte Sulfina Barbu a propus ca Biroul Comisiei să preia 
amendamentele formulate de deputaţi cu privire la Regulamentul de organizare şi 
funcţionare al Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic, urmând ca acestea să fie centralizate şi discutate într-o şedinţă 
viitoare. Propunerea a fost acceptată cu unanimitate de voturi. 
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De asemenea, cu privire la propunerea de organizare a unei dezbateri privind 
modul în care este gestionat serviciul public de termoficare, doamna preşedinte 
Sulfina Barbu, a cerut să se solicite Ministerului Economiei şi Ministerului Finanţelor 
Publice, situaţia tehnică şi financiară a Centralelor Electrice de Termoficare la nivel 
naţional. 
 

În ziua de 9 septembrie a.c., a avut loc şedinţa comună având ca temă 
asumarea răspunderii Guvernului pentru Proiectul Legii educaţiei naţionale şi 
Proiectul Legii privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice. 

La acestă şedinţă comună au participat membrii Comisiei pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic, şi ai Comisiei pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport, din  cadrul Camerei Deputaţilor, împreună cu 
membrii Comisiei pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţiei 
mediului, şi ai Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport, din cadrul 
Senatului.   
 De asemenea, la şedinţa din 9 septembrie 2009, au fost invitaţi să participe: 
doamna prof. univ. dr. ing. Ecaterina Andronescu, Ministrul Educaţiei, Cercetării şi 
Inovării, domnul Gheorghe Falcă, Preşedinte în cadrul Asociaţiei Municipiilor din 
România, domnul Tudor Pendiuc, Preşedinte executiv în cadrul Asociaţiei 
Municipiilor din România, domnul Gheorghe Nichita, Prim-vicepreşedinte în cadrul 
Asociaţiei Municipiilor din România, domnul Dorin Florea, Vicepreşedinte în cadrul 
Asociaţiei Municipiilor din România, domnul Emil Drăghici, Preşedinte în cadrul 
Asociaţiei Comunelor din România, domnul Liviu Nicolae Dragnea, Preşedinte în 
cadrul Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România, domnul Florin 
Popescu, Preşedinte în cadrul Consiliului Judeţean Dâmboviţa, domnul Mircea Hava, 
Primar al municipiului Alba Iulia, domnul Alexandru Toader, Primar al oraşului 
Găeşti, domnul Sorin Ghiţă, Primar al oraşului Drăgăneşti, domnul Gheorghe Ciucă, 
Primar al oraşului Olăneşti, domnul Dumitru Alecu, Coordonator proces legislativ în 
cadrul Asociaţiei Oraşelor din România. 

 
În ziua de 10 septembrie 2009, lucrările s-au desfăşurat prin studiu individual 

pentru analizarea proiectelor de lege aflate pe ordinea de zi a Comisiei.  
   

            La lucrările Comisiei din zilele de 8, 9 şi 10 septembrie 2009, din totalul 
celor 31 de membri, au fost prezenţi 25 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), Bogdan Cantaragiu (PD-L), Ion 
Călin (PSD+PC), Gheorghe Ciocan (PSD+PC), Relu Fenechiu (PNL), Zanfir Iorguş 
(PD-L), Ghervazen Longher (Minorităţile Naţionale), Costică Macaleţi (PSD+PC), 
Antonella Marinescu (PSD+PC), 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), Sorin Ştefan Zamfirescu 
(PD-L), fiind absenţi domnii deputaţi: Sorin Gheorghe Buta  (PD-L), Vasile 
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Gherasim (PD-L), Ioan Oltean (PD-L), Ludovic Orban (PNL), Dumitru Pardău (PD-
L) şi Aurel Vlădoiu (PSD+PC). 

 
 
 
 
 PREŞEDINTE,           SECRETAR,   

 
    SULFINA BARBU   MIHAI  CRISTIAN APOSTOLACHE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Red. Consilier parlamentar 
       Baban Mona Georgeta 
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