
 
 
 
 

    Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ,  AMENAJAREA TERITORIULUI SI 
                                   ECHILIBRU ECOLOGIC 

 
28.04.2011 

 
PROCES VERBAL 

din zilele de 27 şi 28 aprilie 2011       
 

Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic şi-a 
desfăşurat lucrările în zilele de 27 şi 28 aprilie 2011.     
 
Din numărul total de 30 membri ai Comisiei, în ziua de 27 aprilie a.c., la lucrări au fost 
prezenţi 30 deputaţi. 
 
Din numărul total de 30 membri ai Comisiei, în ziua de 28 aprilie a.c., la lucrări au fost 
prezenţi 29 deputaţi, fiind absent domnul deputat Ioan Oltean (PDL). 
 
       Pe ordinea de zi au figurat următoarele puncte: 
 

AVIZE 
 
1. PL-x 149/2011 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice 
2. Pl-x 169/2011 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 
privind reforma în domeniul sănătăţii 
3. PLx 183/2011 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.23/2011 pentru modificarea şi completarea art.22 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri 
financiar-fiscale 
 

SESIZĂRI IN FOND 
 
4. PL-x148/2011Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.9/2011 privind 
stabilirea unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr.1005/2009 al 
Parlamentului European şi al Consiliului din 16 septembrie 2009 privind substanţele care 
diminuează stratul de ozon şi de abrogare a Ordonanţei Guvernului nr.89/1999 privind regimul 
comercial şi introducerea unor restricţii la utilizarea hidrocarburilor halogenate care distrug 
stratul de ozon. 
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5. Pl-x 131/2011 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.21 din Legea 
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
6.  Pl-x 132/2011 Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.215/2001 
a administraţiei publice locale şi a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali 
7. PLx 178/2011 Proiect de Lege pentru aderarea României la Acordul între Confederaţia 
Elveţiană şi Republica Austria privind înfiinţarea şi funcţionarea la Viena a Centrului 
Internaţional pentru Dezvoltarea Politicilor de Migraţie (ICMPD), semnat la Viena la 1 iunie 
1993. 
 

 
La punctul 1 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile 
publice (PL-x 149/2011), ce are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în scopul accentuării funcţiei 
preponderent educative a sistemului de sancţionare a contravenţiilor în domeniu. 
S-a arătat că proiectul de Lege se încadrează în categoria legilor organice, Camera Deputaţilor 
este Cameră Decizională, Senatul a adoptat proiectul de lege în şedinţa din 23 martie 2011, 
Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul de lege. 
Supusă dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost avizat negativ cu unanimitate de 
voturi. 
La punctul 2 al ordinii de zi a fost prezentată propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (Pl-x 169/2011), ce are ca 
obiect de reglementare modificarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu 
modificările şi completările ulterioare, astfel încât desemnarea membrilor consiliului de 
administraţie al caselor de asigurări de sănătate judeţene şi a municipiului Bucureşti, să asigure 
creşterea accesibilităţii la servicii medicale a celor ce contribuie la asigurările sociale de 
sănătate. 
S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor ordinare, Camera 
Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a respins propunerea legislativă în şedinţa din 
30 martie 2011, Consiliul Legislativ avizează favorabil propunerea legislativă, Guvernul NU 
susţine propunerea legislativă. 
Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost avizată negativ cu majoritate 
de voturi (4 abţineri). 
La punctul 3 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.23/2011 pentru modificarea şi completarea art.22 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi 
reglementarea unor măsuri financiar-fiscale (PLx 183/2011). 
Supus dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu majoritate de 
voturi. 
La punctul 4 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.9/2011 privind stabilirea unor măsuri pentru punerea în aplicare a 
Regulamentului (CE) nr.1005/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 
septembrie 2009 privind substanţele care diminuează stratul de ozon şi de abrogare a 
Ordonanţei Guvernului nr.89/1999 privind regimul comercial şi introducerea unor restricţii la 
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utilizarea hidrocarburilor halogenate care distrug stratul de ozon (PL-x 148/2011), ce are ca 
obiect de reglementare stabilirea unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului 
(CE) nr. 1005/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 octombrie 2009 privind 
substanţele care diminuează stratul de ozon şi de abrogare a Ordonanţei Guvernului nr.89/1999 
privind regimul comercial şi introducerea unor restricţii la utilizarea hidrocarburilor halogenate 
care distrug stratul de ozon, aprobată cu modificări prin Legea nr. 159/2000. 
S-a arătat că proiectul de Lege se încadrează în categoria legilor ordinare, Camera Deputaţilor 
este Cameră Decizională, Senatul a adoptat proiectul de lege în şedinţa din 23 martie 2011,  
Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul de ordonanţă de urgenţă. 
Supus dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 
La punctul 5 al ordinii de zi a fost prezentată propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea art.21 din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare (Pl-x 131/2011), ce are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea art.21 
alin.(3) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, în sensul interzicerii contractării serviciilor juridice ale unui avocat sau 
societăţi de avocatură pentru a reprezenta „interesele unităţii administrativ-teritoriale, respectiv 
ale autorităţilor şi instituţiilor, societăţilor comerciale/regii autonome, înfiinţate sau aflate în 
subordonarea autorităţilor administraţiei publice locale în justiţie", din cauza cheltuielilor 
considerabile efectuate, care au depăşit, în anumite cazuri, cuantumul celor efectuate cu 
structurile juridice care funcţionează în aparatul propriu. 

Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic a fost sesizată 
pentru dezbatere în fond şi întocmirea unui raport comun cu Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi. 
S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor organice, Camera 
Deputaţilor este Primă Cameră Sesizată, Consiliul Legislativ avizează favorabil propunerea 
legislativă, Guvernul încă nu şi-a exprimat punctul de vedere. 
Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost respinsă cu majoritate de voturi 
(1 abţinere). 
La punctul 6 al ordinii de zi a fost prezentată propunere legislativă privind modificarea şi 
completarea Legii nr.215/2001 a administraţiei publice locale şi a Legii nr.393/2004 privind 
Statutul aleşilor locali(Pl-x 132/2011), ce are ca obiect de reglementare modificarea Legii 
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
şi a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, 
în sensul ca viceprimarul să fie numit de către primar din rândul consilierilor locali în funcţie, 
aceasta fiind, potrivit Expunerii de motive, „o soluţie practică menită să flexibilizeze activitatea 
autorităţilor administraţiei publice locale". 
Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic a fost sesizată 
pentru dezbatere în fond şi întocmirea unui raport comun cu Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi. 
S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor organice, Camera 
Deputaţilor este Primă Cameră Sesizată, Consiliul Legislativ avizează favorabil propunerea 
legislativă, Guvernul încă nu şi-a exprimat punctul de vedere. 
Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost respinsă cu unanimitate de 
voturi. 
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La punctul 7 al ordinii de zi a fost a fost prezentat proiectul de Lege pentru aderarea României 
la Acordul între Confederaţia Elveţiană şi Republica Austria privind înfiinţarea şi funcţionarea 
la Viena a Centrului Internaţional pentru Dezvoltarea Politicilor de Migraţie (ICMPD), semnat 
la Viena la 1 iunie 1993 (PLx 178/2011). 
Supus dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 

 
În ziua de 28 aprilie 2011, lucrările s-au desfăşurat în cadrul grupurilor de lucru constituite în 
vederea studierii proiectelor de lege şi a altor documente înregistrate la Comisie.     
 
 
 

 
PREŞEDINTE,           SECRETAR,   

 
SULFINA BARBU          GHEORGHE CIOCAN 
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