
 

  Parlamentul României    
Camera Deputaţilor 

 
COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ,                  01.10.2009        
AMENAJAREA TERITORIULUI SI ECHILIBRU                     Nr. 26/691 

                        ECOLOGIC   
 

                                                                       
SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 

din zilele de 29, 30 septembrie şi 1 octombrie 2009 
 

Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 
ecologic şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 29, 30 septembrie şi 1 octombrie 2009. 

  
În cadrul şedinţei din data de 29 septembrie 2009, au participat ca invitaţi: 

domnul Marius Tiberiu Martinescu, Secretar de Stat în cadrul Ministerului 
Administraţiei şi Internelor, domnul Doru Bădulescu, Secretar de Stat în cadrul 
Ministerului Mediului, domnul Adrian Crăciun, Director cabinet în cadrul 
Ministerului Mediului, doamna Narcis Halil, Consilier în cadrul Ministerului 
Mediului, domnul Florian Cişmaşu, Director în cadrul Inspectoratului General al 
Jandarmeriei Române. 
 

Lucrările şedinţei din 29 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 29 septembrie 2009, au 
figurat următoarele puncte: 

AVIZE 
 

1. PLx 378/2009 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.550/2004 privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei Române 
 
2. PLx 433/2009 Propunere legislativă de modificare şi completare a art.82¹ din 
Legea nr.161 din 19 aprilie 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea 
transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de 
afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei 

FOND 
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3. PLx 230/2008/2009 Cerere de reexaminare a Legii privind completarea şi 
modificarea O.U.G. nr.202/2002 privind gospodărirea integrată a zonei costiere cu 
modificările şi completările aduse de Legea nr. 280/2003 
 
4. PLx 368/2009 Propunere legislativă privind reînfiinţarea comunei Moşniţa Veche 
din judeţul Timiş prin reorganizarea comunei Moşniţa Nouă 
 
5. PLx 374/2009 Proiect de Lege privind protecţia minorilor ai căror părinţi sunt 
plecaţi la muncă în străinătate 
 
6. PLx 410/2009 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr.114/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr.265/2006 pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind protecţia 
mediului 
 
7. PLx 428/2009 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.55 din 
Legea 215/2001 privind administraţia publică locală 

 
DIVERSE 

 
1. Prezentarea strategiei în domeniul protecţiei mediului, în contextul crizei 

economice, de către domnul Nicolae Nemirschi, Ministrul Mediului. 
2. Prezentarea punctelor de vedere în cazul Catedralei „Sfântul Iosif”, de 

către domnul Ghorghe Pătraşcu, Arhitect Şef al Municipiului Bucureşti şi 
Înaltpreasfinţitul Ioan Robu, Arhiepiscop-Mitropolit de Bucureşti.   

3. Prezentarea detaliilor cu privire la vizitarea Fabricii de ciment dotată cu 
instalaţie de coincinerare, din Câmpulung Muscel – 30 septembrie 2009.  

 
La punctele 1 şi 2 ale ordinii de zi, respectivele propuneri legislative au fost 

avizate negativ cu unanimitate de voturi.  
  
La punctele 3, 4, 5, 6 şi 7 ale ordinii de zi, respectiva Cerere de reexaminare a 

Legii privind completarea şi modificarea O.U.G. nr. 202/2002, precum şi 
respectivele proiecte de lege şi propuneri legislative au fost amânate, ca urmare a 
deciziei luate în şedinţa Biroului Comisiei. 

 
La punctul 1 din cadrul secţiunii Diverse, doamna preşedinte Sulfina Barbu a 

informat plenul Comisiei că, în conformitate cu răspunsul nr. 8094/NN/28.09.2009 
primit din partea Ministerului Mediului, domnul Nicolae Nemirschi, Ministrul 
Mediului nu poate participa la şedinţa Comisiei, deoarece conduce delegaţia 
României la cea de-a 2-a sesiune a Comitetului pentru protecţia mediului şi 
dezvoltare durabilă din cadrul Comisiei Mixte Prezidenţiale Româno-Ucrainene, ce 
se desfăşoară la Kiev, în data de 29 septembrie 2009.  
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La punctul 2 din cadrul secţiunii Diverse, doamna preşedinte Sulfina Barbu a 
anunţat că reprezentanţii Arhiepiscopiei Romano-Catolice din Bucureşti au solicitat 
reprogramarea prezentării în faţa Comisiei, prin adresa nr.727/29.09.2009, fiind în 
imposibilitate de a se prezenta la şedinţa din data de 29.09.2009, deoarece sunt 
plecaţi din Bucureşti. 

 
La punctul 3 din cadrul secţiunii Diverse, au fost prezentate detalii 

suplimentare cu privire la vizita programată pentru data de 30 septembrie 2009 la 
Fabrica de ciment din Câmpulung Muscel. 

 
În conformitate cu aprobarea nr.864/22.09.2009 a Biroului Permanent al 

Camerei Deputaţilor, în ziua de 30 septembrie 2009, membrii Comisiei pentru 
administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic, împreună cu 
membrii Comisiei pentru industrii şi servicii, au luat parte la vizita de studiu, 
organizată de Fundaţia TERRA Mileniul III  şi organizaţia ALMA RO, la Fabrica de 
ciment de la Câmpulung Muscel, în cadrul proiectului „Mediul, o problemă 
politică!”. 

Scopul acestei vizite a fost prezentarea avantajelor alternativei de co-
incinerare în fabricile de ciment, a deşeurilor municipale şi a altor tipuri de deşeuri 
industriale nereciclabile, în comparaţie cu metodele practicate pe scară largă în 
România, la ora actuală, referitor la soluţionarea tratării finale a deşeurilor.  

În cadrul vizitei, s-a subliniat ideea că o colaborare între autorităţile locale, 
firmele de salubrizare (pentru colectarea selectivă) şi fabricile de ciment (pentru co-
incinerarea deşeurilor), ar conduce la crearea unei infrastructuri eficiente economic 
şi ar facilita, totodată, respectarea standardelor europene privind conformitatea 
depozitelor. 

În acest sens s-a arătat că deşi procesul de co-incinerare există şi este 
reglementat, aprobat şi utilizat în majoritatea ţărilor Uniunii Europene, în România 
nu constituie o măsură de acţiune în cadrul unui plan integrat de gestionare a 
deşeurilor menajere, care să presupună sortarea/colectarea selectivă a deşeurilor 
urmată de reciclarea şi/sau valorificarea energetică, stimulând astfel economic şi 
social o infrastructură şi o piaţă de valorificare a deşeurilor. 

Ca urmare, s-a solicitat membrilor Parlamentului României, prezenţi la acest 
eveniment, să ia în considerare şi să susţină avantajele alternativei de co-incinerare 
ca soluţie pentru problema gravă a deşeurilor cu care se confruntă România, pentru a 
conştientiza autorităţile centrale şi locale asupra valorificării sustenabile a deşeurilor 
municipale şi altor tipuri de deşeuri industriale ce nu pot fi reciclate. 

La întâlnirea de la Câmpulung Muscel, din data de 30 septembrie 2009, au 
participat pe lângă membrii delegaţiei parlamentare: domnul Emil Raicov, Director 
în cadrul Fabricii de ciment Holcim, doamna Oana Dicu, Manager Relaţii Industriale 
în cadrul Fabricii de ciment Holcim şi domnul Felix Stancu, Director Marketing şi 
Vânzări în cadrul S.C. Ecovalor S.R.L. 
              
 În ziua de 1 octombrie 2009, lucrările s-au desfăşurat prin studiu individual al 
proiectelor aflate pe agenda Comisiei. 
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           La lucrările Comisiei din ziua de 29 septembrie 2009, din totalul celor 31 de 
membri, au fost prezenţi 22 deputaţi, după cum urmează: Sulfina Barbu (PD-L), 
Mircea Duşa (PSD+PC), 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), 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), Aurel Vlădoiu (PSD+PC), Sorin Ştefan 
Zamfirescu (PD-L), fiind absenţi domnii deputaţi: Ionel Palăr (PNL), Relu Fenechiu 
(PNL), Vasile Gherasim (PD-L), Zanfir Iorguş (PD-L), Ghervazen Longer 
(Minorităţile Naţionale), Ioan Oltean (PD-L), Ludovic Orban (PNL), Dumitru 
Pardău (PD-L), Lucia Ana Varga (PNL).  
 
            La lucrările Comisiei de zilele de 30 septembrie şi 1 octombrie 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), Sorin Gheorghe Buta (PD-L), 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), Aurel Vlădoiu (PSD+PC), Sorin Ştefan Zamfirescu (PD-L), fiind absenţi domnii 
deputaţi: Vasile Gherasim (PD-L), Ghervazen Longer (Minorităţile Naţionale), Ioan 
Oltean (PD-L), Ludovic Orban (PNL), Dumitru Pardău (PD-L), Lucia Ana Varga 
(PNL).  

 
 PREŞEDINTE,           SECRETAR,   

 
  SULFINA BARBU   MIHAI  CRISTIAN APOSTOLACHE 

 
 
 
 
 
 
Red. Consilier parlamentar 
       Baban Mona Georgeta 
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