
 

  Parlamentul României    
Camera Deputaţilor 

 
COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ,                  17.09.2009        
AMENAJAREA TERITORIULUI SI ECHILIBRU                     Nr. 26/640  

                        ECOLOGIC   
 

                                                                       
SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 

din zilele de 15, 16 şi 17 septembrie 2009 
 

Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 
ecologic şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 15, 16 şi 17 septembrie 2009. 

  
În cadrul şedinţei din data de 15 septembrie 2009, au participat ca invitaţi: 

domnul Marian Hoinaru, Secretar de stat în cadrul Ministerului Agriculturii, 
Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, domnul Bucksz Valentin, Preşedinte în cadrul 
Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură, doamna Alina Tiţu, Şef Serviciu 
în cadrul Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură, domnul Neculai Şelaru, 
Preşedinte executiv în cadrul Asociaţiei Generale a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi 
din România, domnul Ştefan Popescu, Preşedinte în cadrul Federaţiei Naţionale a 
Pescarilor Sportivi din România.  

 
 
          În data de 15 septembrie 2009 a avut loc şedinţa comună a Comisiei pentru 
administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic şi a Comisiei 
pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice, având pe 
ordinea de zi proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul şi acvacultura (PLx 363/2008). 
          După dezbateri, proiectul de lege a fost adoptat, cu majoritate de voturi (3 
abţineri). 
          

În cadrul şedinţei din data de 16 septembrie 2009, au participat ca invitaţi: 
domnul Jantea Dumitru, Consilier în cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, 
domnul Andrei Gheorghe, Director general în cadrul Ministerului Administraţiei şi 
Internelor, domnul Catrinoiu Aurel, Director în cadrul Inspectoratului General al 
Poliţiei Române, doamna Bogdan Mioara, Secretar general în cadrul Autorităţii 
Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului. 
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Lucrările şedinţei din data de 16 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 16 septembrie 2009, au 
figurat următoarele puncte: 

AVIZE 
 

1. PLx 382/2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.47/2009 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.135/2007 privind alocarea de la bugetul de stat a 
fondurilor necesare pentru continuarea şi finalizarea 
măsurilor ex-ISPA 

 
2. PLx 383/2009 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.49/2009 privind libertatea de stabilire a 
prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza servicii în 
România 

 
3. PLx 391/2009 Propunere legislativă pentru modificarea art.2 alin.2 şi 3 şi 

art.3 alin.1 şi 2 din Legea nr.278/07.11.2008 pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.90/2008 
privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al 
situaţiilor financiare anuale consolidate 

 
4. PLx 403/2009 Proiect de Lege pentru completarea art.62 din Legea 

nr.46/2008 privind Codul Silvic 
 
5. PLx 406/2009 Proiect de Lege privind regimul stării de mobilizare 

parţială sau totală a forţelor armate şi al stării de război 
 

SESIZĂRI ÎN FOND 
 
6. PLx 288/2009 Propunere legislativă pentru reînfiinţarea comunei Cintei, 

judeţul Arad, prin reorganizarea comunei Zărand 
 
7. PLx 347/2009 Propunere legislativă privind organizarea şi funcţionarea 

Poliţiei Comunitare 
 

8. PLx 348/2009 Propunere legislativă privind înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea serviciilor judeţene publice de pază şi ordine 
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9. PLx 349/2009 Propunere legislativă privind protecţia infrastructurilor 

critice şi înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia 
Infrastructurilor Critice 

10. PLx 374/2009 Proiect de Lege privind protecţia minorilor ai căror părinţi 
sunt plecaţi la muncă în străinătate 

 
DIVERSE 

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

perimetrul Roşia Montană, transmise de Ministerul Economiei; 
2. Scrisoare de poziţie din partea Fundaţiei Terra Mileniul III şi Alma-Ro cu   

privire la „Co-incinerarea, o alternativă la problema deşeurilor”. 
 
La punctele 1, 2 şi 5 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, respectiva propunere legislativă şi 
respectivul proiect de lege, au fost respinse cu unanimitate de voturi.  

La punctul 6 al ordinii de zi, pentru respectiva propunere legislativă a fost 
votată cu majoritate de voturi (1 împotrivă, 1 abţinere), menţinerea raportului de 
respingere.  

La punctul 7 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă, a fost respinsă cu 
majoritate de voturi (2 abţineri). 

La punctele 8 şi 9 ale ordinii de zi, respectivele propuneri legislative, au fost 
respinse cu unanimitate de voturi. 

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

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

partea Ministerului Economiei, în care se prezintă situaţia actuală a proiectului de 
exploatare a rezervelor auro-argintifere din perimetrul Roşia Montană, informaţii 
solicitate de membrii Comisiei, într-o şedinţă anterioară. 

De asemenea, s-a prezentat Scrisoarea de poziţie din partea Fundaţiei Terra 
Mileniul III şi Alma-Ro, cu tema „Co-incinerarea, o alternativă la problema 
deşeurilor” şi invitaţia adresată membrilor Comisiei pentru a întreprinde o vizită, în 
data de 30 septembrie 2009, la Fabrica de ciment dotată cu instalaţie de coincinerare, 
din Câmpulung Muscel. La acestă vizită urmează să participe şi membri ai Comisiei 
pentru industrii şi servicii, din Camera Deputaţilor, precum şi reprezentanţi ai 
organizaţiilor neguvernamentale de mediu. 
 

În ziua de 17 septembrie 2009, lucrările s-au desfăşurat prin studiu individual 
pentru analizarea proiectelor de lege aflate pe ordinea de zi a Comisiei.  
           
            La lucrările Comisiei de ziua de 15 septembrie 2009 au fost prezenţi 20 
deputaţi, după cum urmează: Sulfina Barbu (PD-L), Mircea Duşa (PSD+PC), Ionel 
Palăr (PNL), Mihai Cristian Apostolache (PSD+PC), Korodi Attila (UDMR), Marin 
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Bobeş (PSD+PC), Victor Boiangiu (PD-L), Cristian Buican (PNL), Bogdan 
Cantaragiu (PD-L), Ion Călin (PSD+PC), Gheorghe Ciocan (PSD+PC), Costică 
Macaleţi (PSD+PC), Antonella Marinescu (PSD+PC), Neculai Răţoi (PSD+PC), 
Vasile Filip Soporan (PSD+PC), Nicolae Stan (PD-L), Eugen Constantin Uricec 
(PD-L), Lucia Ana Varga (PNL), Sorin Ştefan Zamfirescu (PD-L), fiind absenţi 
domnii deputaţi: Dan Bordeianu (PNL), Sorin Gheorghe Buta (PD-L), Relu 
Fenechiu (PNL), Vasile Gherasim (PD-L), Zanfir Iorguş (PD-L), Ghervazen Longer 
(Minorităţile Naţionale), Ioan Oltean (PD-L), Dumitru Pardău (PD-L), Seres Denes 
(UDMR), Radu Bogdan Ţîmpău (PNL) şi Aurel Vlădoiu (PSD+PC). Domnul 
deputat Ludovic Orban (PNL) a fost înlocuit de domnul deputat Marius Octavian 
Popa (PNL). 
 
 La lucrările Comisiei de ziua de 16 şi 17 septembrie 2009 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), Costică Macaleţi 
(PSD+PC), Antonella Marinescu (PSD+PC), Neculai Răţoi (PSD+PC), Seres Denes 
(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: 
Sorin Gheorghe Buta (PD-L), Vasile Gherasim (PD-L), Ghervazen Longer 
(Minorităţile Naţionale), Ioan Oltean (PD-L), Ludovic Orban (PNL) şi Dumitru 
Pardău (PD-L).   

 
 PREŞEDINTE,           SECRETAR,   

 
    SULFINA BARBU   MIHAI  CRISTIAN APOSTOLACHE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Red. Consilier parlamentar 
       Baban Mona Georgeta 
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