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COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ,                 17.06. 2010        
AMENAJAREA TERITORIULUI SI ECHILIBRU                     Nr. 26/1466 

                        ECOLOGIC   
 

 
SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 

din zilele de 16, 17 iunie 2010 
 
 

Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 
ecologic şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 16, 17 iunie 2010.       
            

La şedinţa din ziua de 16 iunie a.c. au participat ca invitaţi: domnul Tanczos 
Barna, secretar de stat în cadrul Ministerului Dezvoltarii Regionale şi Turismului, 
domnul Dan Valentin Fătuloiu, secretar de stat în cadrul Ministerului 
Administraţiei şi Internelor, domnul Mihai Busuioc, preşedinte Agenţia Naţională 
pentru Cadastru şi Publicitate Imobiliară, domnul Gheorghe Popescu, preşedinte 
Administraţia Fondului pentru Mediu, domnul Cornel Brezuică, director 
Administraţia Fondului pentru Mediu, domnul Ciocoiu Cornel, director în cadrul 
Ministerului Administraţiei şi Internelor, domnul Dănilă Mihai, consilier juridic în 
cadrul Agenţiei Naţionale pentru Cadastru şi Publicitate Imobiliară, domnul Anton 
Diaconeasa, consilier diplomatic în cadrul Ministerului Afacerilor Externe, doamna 
Claudia Cojocaru, consilier în cadrul Administraţiei Fondului pentru Mediu, 
domnul Marin Lucian, consilier juridic în cadrul Ministerului Administraţiei şi 
Internelor, domnul Fira Virgil, director Moviplast SRL, domnul Macarov Cristian, 
vicepresedinte în cadrul Sindicatului National al Politistilor si Vamesilor „PRO 
LEX”, domnul Slabu Valentin, Sindicatul Naţional al Poliţiştilor şi Vameşilor 
„PRO LEX”. 
 
 

Lucrările şedinţei din ziua de 16, 17 iunie a.c. au fost conduse de doamna 
deputat Sulfina Barbu, preşedintele Comisiei pentru administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic. 
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Pe ordinea de zi a şedinţei din data de 16 iunie a.c. au figurat următoarele 
puncte: 

 
 

SESIZĂRI ÎN FOND 
 

1. Pl-x 205/2010  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.4/2010 privind instituirea Infrastructurii naţionale pentru informaţii 
spaţiale în România. 

2. Pl-x 248/2010  Propunere legislativă pentru modificarea articolului 5 din 
Titlul I al Legii nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi 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. 

3. Pl-x 251/2010 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.106/2008 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică a 
terenurilor necesare lucrărilor miniere pentru exploatarea zăcămintelor de 
lignit. 

4. Pl-x 277/2010  Propunere legislativă pentru modificarea articolului 8 din 
Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006. 

5. Pl-x 336/2010 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.52/2003 privind 
transparenţa decizională în administraţia publică. 

6.  Pl-x 360/2010  Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.35/2010 pentru modificarea şi completarea art.2 din Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr.19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre şi 
controlul activităţilor desfăşurate pe plajă. 

7.  Pl-x 373/2010 Proiect de Lege pentru denunţarea Acordului dintre România 
şi Spania privind recunoaşterea reciprocă a permiselor de conducere auto ale 
cetăţenilor români şi spanioli, în scopul preschimbării, semnat la Bucureşti la 
1 septembrie 2004. 

8. Pl-x 343/2010  Propunere legislativă de modificare şi completare a Legii 
nr.317/2009 pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 
nr.23/2008 privind pescuitul şi acvacultura. 

9.  Pl-x 335/2010 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.67 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul şi 
acvacultura. 

10.  Pl-x 264/2010  Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.317/2009 privind pescuitul şi acvacultura. 

 
11.  Pl-x 226/2010 Proiect de Lege pentru modificarea art.64 lit.c) din Ordonanţa 

de urgenţă a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul şi acvacultura. 
12.  Pl-x 326/2010     Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.15/2010 pentru modificarea art.13 alin.(2) din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu. 
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13.  Pl-x 231/2010 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 
articolului 13¹ din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.196/2005 privind 
Fondul pentru mediu. 

14.  Pl-x 534/2009 Proiectul Legii Poliţiei Locale. 
15.  Pl-x 555/2009 Propunere legislativă privind Poliţia Locală. 

 
 

La punctul 1 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost adoptat cu 
unanimitate de voturi. 

La punctul 2 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost respinsă cu 
majoritate de voturi (3 voturi împotrivă şi 1 obţinere). 

La punctul 3 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost amânată cu 
unanimitate de voturi. 

La punctul 4 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost amânată cu 
unanimitate de voturi. 

La punctul 5 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost amânat cu 
unanimitate de voturi. 

La punctul 6 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost amânat cu 
unanimitate de voturi. 

La punctul 7 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost adoptat cu 
unanimitate de voturi. 

La punctul 8 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost amânată cu 
unanimitate de voturi. 

La punctul 9 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost amânată cu 
unanimitate de voturi. 

La punctul 10 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost amânată 
cu unanimitate de voturi. 

La punctul 11 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost amânat cu 
unanimitate de voturi. 

La punctul 12 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost amânat cu 
unanimitate de voturi. 

La punctul 13 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost amânată 
cu unanimitate de voturi. 

La punctul 14 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost adoptat cu 
unanimitate de voturi. 

La punctul 15 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost respinsă 
cu unanimitate de voturi. 
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În ziua de 17 iunie 2010, lucrările s-au desfăşurat în cadrul grupurilor de lucru 
constituite în vederea studierii proiectelor de lege şi a altor documente înregistrate la 
Comisie.      
 
           La lucrările Comisiei din zilele de 16, 17 iunie 2010, din totalul celor 33 de 
membri au fost prezenţi 33 deputaţi, după cum urmează: Sulfina Barbu (PD-L), Ion 
Călin (PSD+PC), Ionel Palăr (PNL), Mihai Cristian Apostolache (PSD+PC), Edler 
András György (UDMR), 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), 
Relu Fenechiu (PNL), Vasile Gherasim (PD-L), Zanfir Iorguş (PD-L),Ghervazen 
Longer (Minorităţile Naţionale), Costică Macaleţi (PSD+PC), Antonella Marinescu 
(PSD+PC), Dan Nica (PSD+PC), Ioan Oltean (PD-L), Cornel Pieptea (PNL), 
Neculai Răţoi (PSD+PC), Dénes Seres (UDMR), Vasile Filip Soporan (independent), 
Nicolae Stan (independent), 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 (PSD+PC).  
 
 
 
 

 PREŞEDINTE,           SECRETAR,   
 
SULFINA BARBU      MIHAI CRISTIAN APOSTOLACHE 
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