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                        ECOLOGIC   
 
 
 
 

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
din zilele de 24 şi 25 martie 2010 

 
 

Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 
ecologic şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 24 şi 25 martie 2010.       
            
          La şedinţa din ziua de 24 martie a.c. au participat ca invitaţi: doamna Irina 
Alexe, Secretar de Stat în cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, domnul 
Corneliu Ceică, Vicepreşedinte în cadrul Autorităţii Naţionale Sanitar Veterinare şi 
pentru Siguranţa Alimentelor, domnul Cornel Dicu, Director în cadrul Ministerului 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, doamna Maria Toma, Director în cadrul 
Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, domnul Alexandru Săndulescu, 
Director general în cadrul Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de 
Afaceri, doamna Luiza Secăreanu, Consilier în cadrul Ministerului Economiei, 
Comerţului şi Mediului de Afaceri.      
 

Lucrările şedinţei din ziua de 24 martie a.c. au fost conduse de domnul Ion 
Călin, vicepreşedintele Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului 
şi echilibru ecologic. 
 

Pe ordinea de zi a şedinţei din data de 24 martie a.c. au figurat următoarele 
puncte: 

 
 
 

AVIZE 
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1. PL-x 50/2010 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei 
din surse regenerabile de energie 

2. Pl-x 57/2010 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.220 din 27 
octombrie 2008, pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii 
energiei din surse regenerabile de energie 

3. Pl-x 66/2010 Propunere legislativă privind măsuri de stimulare a producţiei şi 
a valorificării legumelor şi fructelor în România 

4. PL-x 69/2010 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.14/2010 privind măsuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat 
acordate producătorilor agricoli, începând cu anul 2010 

5. Pl-x 72/2010 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.205/2004 privind protecţia animalelor 

6. Pl-x 73/2010 Propunere legislativă Legea responsabilităţii fiscal-bugetare 
7. PL-x 76/2010 Proiect de Lege pentru ratificarea Statutului Agenţiei 

Internaţionale pentru Energie Regenerabilă, deschis spre semnare la Bonn la 
26 ianuarie 2009, semnat de România la Bonn la 26 ianuarie 2009 

 
SESIZARI IN FOND 

 
8. Pl-x 21/2010 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

administraţiei publice locale nr.215/2001 
 

Pentru şedinţa din data de 24 martie a.c., domnul vicepreşedinte Ion Călin a 
prezentat plenului Comisiei, ordinea de zi, ce a fost adoptată cu unanimitate de 
voturi. 

 
La punctul 1 al ordinii de zi, respectivul proiect de Lege a fost avizat favorabil, 

cu unanimitate de voturi. 
La punctul 2 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost avizată 

favorabil, cu majoritate de voturi (3 abţineri). 
La punctul 3 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost avizată 

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

cu unanimitate de voturi. 
La punctul 5 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost avizată 

negativ, cu unanimitate de voturi. 
La punctul 6 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost avizată 

favorabil, cu majoritate de voturi (1 împotrivă şi 2 abţineri). 
La punctul 7 al ordinii de zi, respectivul proiect de Lege a fost avizat favorabil, 

cu unanimitate de voturi. 
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Referitor la punctul 8 al ordinii de zi, domnul vicepreşedinte Ion Călin a 
prezentat plenului Comisiei, solicitarea venită din partea domnului senator Fekete 
Szabó András, Liderul Grupului parlamentar al UDMR, de a se amâna dezbaterea 
respectivei propuneri legislative, deoarece domnul senator György Frunda, în 
calitatea sa de iniţiator, nu poate participa la şedinţa Comisiei, fiind plecat din ţară. 

Această propunere a fost respinsă cu unanimitate de voturi, cu motivarea că 
termenul de depunere a raportului Comisiei este de 25 martie 2010, Camera 
Deputaţilor fiind prima Cameră sesizată, iar prin amânarea dezbaterilor propunerea 
legislativă ar fi supusă adoptării tacite de către Camera Deputaţilor.   

Supusă dezbaterilor, propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea 
Legii administraţiei publice locale nr.215/2001, a fost respinsă, cu un amendament 
respins, cu unanimitate de voturi. 
 

În ziua de 25 martie 2010, lucrările s-au desfăşurat în cadrul grupurilor de 
lucru, prin studierea proiectelor de lege şi a altor documente înregistrate la Comisie. 
 
           La lucrările Comisiei din ziua de 24 martie 2010, din totalul celor 33 de 
membri, au fost prezenţi 27 deputaţi, după cum urmează: Sulfina Barbu (PD-L), Ion 
Călin (PSD+PC), Ionel Palăr (PNL), Mihai Cristian Apostolache (PD-L), Marin 
Bobeş (PD-L), Victor Boiangiu (PD-L), Dan Bordeianu (Independent), Cristian 
Buican (PNL), Sorin Gheorghe Buta (PD-L), Bogdan Cantaragiu (PD-L), Gheorghe 
Ciocan (PSD+PC), Mircea Duşa (PSD+PC), Vasile Gherasim (PD-L), Zanfir Iorguş 
(PD-L), Antonella Marinescu (PSD+PC), Dan Nica (PSD+PC), Cornel Pieptea 
(PNL), Neculai Răţoi (PSD+PC), Dénes Seres (UDMR), Vasile Filip Soporan 
(independent), Nicolae Stan (PD-L), Claudiu Ţaga (PNL), Radu Bogdan Ţâmpău 
(PNL), Eugen Constantin Uricec (PD-L), Lucia Ana Varga (PNL), Aurel Vlădoiu 
(PSD+PC), Sorin Ştefan Zamfirescu (PD-L), fiind absenţi domnii deputaţi: Edler 
András György (UDMR), Relu Fenechiu (PNL), Costică Macaleţi (PSD+PC), 
Ghervazen Longer (Minorităţile Naţionale), Ioan Oltean (PD-L) şi Valeriu Ştefan 
Zgonea (PSD+PC). 
 
 La lucrările Comisiei din ziua de 25 martie 2010, din totalul celor 33 de 
membri, au fost prezenţi 28 deputaţi, după cum urmează: Sulfina Barbu (PD-L), Ion 
Călin (PSD+PC), Mihai Cristian Apostolache (PD-L), Marin Bobeş (PD-L), Victor 
Boiangiu (PD-L), Dan Bordeianu (Independent), Cristian Buican (PNL), Sorin 
Gheorghe Buta (PD-L), Bogdan Cantaragiu (PD-L), Gheorghe Ciocan (PSD+PC), 
Mircea Duşa (PSD+PC), Vasile Gherasim (PD-L), Zanfir Iorguş (PD-L), Costică 
Macaleţi (PSD+PC), Antonella Marinescu (PSD+PC), Dan Nica (PSD+PC), Cornel 
Pieptea (PNL), Neculai Răţoi (PSD+PC), Dénes Seres (UDMR), Vasile Filip 
Soporan (independent), Nicolae Stan (PD-L), Claudiu Ţaga (PNL), Radu Bogdan 
Ţâmpău (PNL), Eugen Constantin Uricec (PD-L), Lucia Ana Varga (PNL), Aurel 
Vlădoiu (PSD+PC), Sorin Ştefan Zamfirescu (PD-L), Valeriu Ştefan Zgonea 
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(PSD+PC), fiind absenţi domnii deputaţi: Ionel Palăr (PNL), Edler András György 
(UDMR), Relu Fenechiu (PNL), Ghervazen Longer (Minorităţile Naţionale) şi Ioan 
Oltean (PD-L). 
 
 

 VICEPREŞEDINTE,           SECRETAR,   
 

         ION CĂLIN                      MIHAI APOSTOLACHE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Red. Consilier parlamentar 
       Baban Mona Georgeta 
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