
 
 
    
 

Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ, AMENAJAREA 
TERITORIULUI SI ECHILIBRU ECOLOGIC 

31.03. 2011 
          Nr. 26/120 

                   
 

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
             din 29, 30 şi 31 martie 2011 
  
 
Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic 
şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 29, 30 şi 31 martie 2011. 
 
La şedinţele din 29 şi 30 martie a.c. au participat ca invitaţi: domnul Marin 
Anton - secretar de stat în cadrul Ministerului Mediului şi Pădurilor, domnul 
Gheorghe Popescu – preşedintele Administraţiei Fondului pentru Mediu, domnul 
Mihai Constantin - director general în cadrul Ministerului Administraţiei şi 
Internelor, domnul Radu Roatiş –preşedintele Autoritatii Nationale Sanitar 
Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA), doamna Elena Tudor - 
director general în cadrul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, 
doamna Irina Siminenco - consultant Asociaţia Română pentru Ambalaje şi 
Mediu, domnul George Bădescu - consilier în cadrul Asociaţiei Marilor Retaileri 
Comerciali din România, domnul Cristin Doru – director executiv Asociatia 
Română pentru Ambalaje şi Mediu (ARAM), domnul Claudiu Dumitriu – 
reprezentant Federaţia Naţională pentru Protecţia Animalelor, domnul Laurenţiu 
Vasilescu – Director General Save the Dogs. 
 
Lucrările şedinţei din 29 martie a.c. au fost conduse de doamna deputat Sulfina 
Barbu, preşedintele Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului 
şi echilibru ecologic. 
 
Pe ordinea de zi au figurat următoarele puncte: 
 

AVIZE 
 

1. PLx 76/2011 Proiect de Lege privind instituirea ajutorului financiar lunar pentru 
persoanele din fostele localităţi necooperativizate în perioada comunistă, care au 



livrat la fondul centralizat al statului, prin sistemul de contractări şi achiziţii, 
produse animaliere şi agroalimentare 

2. PLx 89/2011 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.33 /1994 privind 
exproprierea pentru cauză de utilitate public 

3. PLx 90/2011Proiect de Lege privind modificarea anexei din Legea nr.174/2010 
privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului şi din 
administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" -
Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Suceava în domeniul public al 
municipiului Suceava şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Suceava, 
judeţul Suceava 

4. PLx 92/2011 Propunere legislativă pentru modificarea alineatului(21) din Legea 
nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole 
şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 
şi ale Legii nr.169/1997 

5. PLx 95/2011 Proiect de Lege pentru modificarea art.32 din Legea nr.18/1991 a 
fondului funciar 

6. PLx 96/2011 Propunere legislativă privind exercitarea activităţilor cu caracter 
sexual autorizate 

7. PLx 102/2011 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.120/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor 
structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă 

8. PLx 104/2011 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.118/2010 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule 

9. PLx 107/2011 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.102/2005 privind libera circulaţie pe teritoriul României a 
cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiul Economic European 

10. PLx 108/2011 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.171/2010 
privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice 

11. PLx 110/2011 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea art.14 din 
Ordonanţa Guvernului nr.78/2000 privind omologarea, eliberarea cărţii de 
identitate şi certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere în vederea comercializării, 
înmatriculării sau înregistrării acestora în România 

12.  PLx 117/2011 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 
alin.(1) al art.14 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.195 privind circulaţia 
pe drumurile publice 
 

SESIZĂRI ÎN FOND 
 

13.  Pl-x 775/2010 Propunere legislativă pentru modificarea art.19 alin.1 lit.e 
din Legea nr.340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului 

14. Pl-x 814/2010 Propunere legislativă privind recuperarea şi reciclarea 
ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje de băuturi 



15. Pl-x 49/2011 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.263 din 19 
iulie 2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor, cu modificările 
şi completările ulterioare 

16. Pl-x 66/2011 Propunere legislativă privind înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea serviciilor de creştere, îngrijire şi educare a copiilor în vârstă de 0-3 
ani 

17. Pl-x 50/2011 Propunere legislativă pentru modificarea art.56 şi art.71 din 
Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată 

18. Pl-x 60/2011 Propunere legislativă privind modificarea Legii 24/2007 
privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor 

19. Pl-x 78/2011 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.9 
din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali 

20. PL-x 103/2011 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.115/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu 

21. PL-x 120/2011 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.112/2010 pentru modificarea Legii nr.152/1998 privind înfiinţarea 
Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe 
 
La punctul 1 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat negativ cu 
majoritate  de voturi (10 voturi împotrivă). 
La punctul 2 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat negativ cu 
majoritate  de voturi (1 abţinere). 
La punctul 3 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu 
unanimitate de voturi. 
La punctul 4 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost avizată 
favorabil cu majoritate  de voturi (2 abţineri). 
La punctul 5 al ordinii de zi, respectivul proiect de Lege a fost avizat negativ cu 
unanimitate de voturi. 
La punctul 6 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost avizată negativ 
cu majoritate  de voturi (1 vot împotrivă şi 1 abţinere). 
La punctul 7 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu 
unanimitate de voturi. 
La punctul 8 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu 
unanimitate de voturi. 
La punctul 9 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu 
unanimitate de voturi. 
La punctul 10 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu 
unanimitate de voturi. 
La punctul 11 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu 
unanimitate de voturi. 
La punctul 12 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost avizată 
negativ 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, respectiva propunere legislativă a fost amânată cu 
unanimitate de voturi. 
La punctul 15 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost respinsă cu 
unanimitate de voturi. 
Pentru pentru 16 al ordinii de zi s-au stabilit următorii raportori: Marinescu 
Antonella PSD+PC), Varga Lucia (PNL) şi Stoica Mihaela (PDL). 
Supusă dezbaterilor, propunerea legislativă a fost amânată cu unanimitate de 
voturi.  
La punctul 17 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost adoptată cu 
unanimitate de voturi. 
La punctul 18 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost amânat cu 
unanimitate de voturi. 
La punctul 19 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost respinsă cu 
majoritate de voturi (3 abţineri). 
La punctul 20 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost adoptat cu 
unanimitate de voturi. 
La punctul 21 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost amânat cu 
unanimitate de voturi. 
 

DIVERSE 
 
1. Domnul deputat Zamfirescu Sorin a propus membrilor comisiei să se reia 
discuţia pe   proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea OUG nr.155 din 
21/11/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân 
(Plx 912/2007).  
Urmare a acestei propuneri, doamna preşedinte Sulfina Barbu a propus 
organizarea unei dezbateri publice în data de 30 martie a.c., la care sa participe şi 
reprezentanţii ONG-urilor pentru protecţia animalelor. Propunerea doamnei 
preşedinte a fost acceptată cu unanimitate de voturi. 
 
În ziua de 30 martie a.c., membrii Comisiei pentru Administraţie Publică, 
amenajarea teritoriului şi echilibrul ecologic au organizat o dezbatere publică care 
a vizat proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea OUG nr.155/2001 
privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân (Plx 
912/2007) la care au participat reprezentanţii ONG-urilor pentru protecţia 
animalelor. 
Printre invitaţii la dezbatere s-au numărat: Mihai Atănăsoaei – Prefectul 
Municipiului Bucureşti, Carmen Arsene – vicepreşedinte Fundaţia Naţională pentru 
Protecţia Animalelor, Paula Iacob – avocat, Monica Davidescu – reprezentant 
Asociaţia „Save the dogs”, Alexandru Bărbuceanu -  director de proiect Fundatia 
“Vier- Pfoten”, Maria Beck – preşedinte Asociaţia “Ia-mă acasă”, Laurentiu 
Vasilescu – director general Asociaţia „Save the dogs”, Raluca Simion – preşedinte 



Asociaţia Group Initiative for Animals (GIA), Sorina Hanea – consilier juridic 
Fundaţia Naţională pentru Protecţia Animalelor, Elena Cristian – preşedinte 
Asociaţia pentru Protecţia Animalelor Robi. 
Reprezentanţii ONG-urilor pentru protecţia animalelor si-au exprimat punctele de 
vedere în legătura cu rezolvarea problemei câinilor fără stăpân. Principalele lor 
propuneri pentru îmbunătăţirea legislaţiei au vizat sterilizarea câinilor şi returnarea 
acestora în locurile de unde au fost ridicaţi. 
De cealaltă parte, membrii Comisiei pentru administraţie publică din Camera 
Deputaţilor au subliniat principalele modificări pe care aceştia le au în vedere, şi 
anume: sterilizarea, dar şi eutanasierea câinilor bolnavi grav, incurabili, 
irecuperabili sau a câinilor agresivi, de luptă şi de atac. Proiectul de lege prevede 
obligativitatea consiliilor locale de a înfiinţa, în funcţie de necesităţi, serviciile 
specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân, crearea unei baze de date şi a 
unui registru de evidenţă a câinilor fără stăpân, cazarea câinilor în adăposturi, pe o 
perioadă de maximum 30 de zile, pe parcursul cărora animalele vor fi 
deparazitate, vaccinate, sterilizate şi pregătite pentru adopţie, precum şi obligaţia 
de a informa populaţia în mod regulat despre existenţa adăposturilor şi a 
programelor acestora. 
Deputaţii prezenti la dezbatere au reţinut propunerile venite din partea ONG-urilor, 
urmând ca raportul final al acestui proiect de lege să fie finalizat săptămâna 
viitoare. 
 
 
În ziua de 31 martie 2011, lucrările s-au desfăşurat în cadrul grupurilor de lucru 
constituite în vederea studierii proiectelor de lege şi a altor documente înregistrate 
la Comisie.    
 
 
Din numărul total de 30 membri ai Comisiei, în zilele de 29 şi 30 martie a.c., la 
lucrări au fost prezenţi 30 deputaţi. 
 
Din numărul total de 30 membri ai Comisiei, în ziua de 31 martie a.c., la lucrări au 
fost prezenţi 29 deputaţi, fiind absent:  Ioan Oltean (PDL). 
 
La lucrările Comisiei din 29 martie a.c. din totalul celor 30 de membri au fost 
prezenţi 30 deputaţi, după cum urmează: Sulfina Barbu (PDL), Ion Călin 
(PSD+PC), Ionel Palăr (PNL), Edler András György (UDMR), Gheorghe Ciocan 
(PSD+PC), Mihai Cristian Apostolache (PDL), Marin Bobeş (PDL), Victor Boiangiu 
(PDL), Dan Bordeianu (Independent), Cristian Buican (PNL), Sorin Gheorghe Buta 
(PDL), Cantaragiu Bogdan (PDL), Mircea Duşa (PSD+PC), Vasile Gherasim (PDL), 
Zanfir Iorguş (PDL), Ghervazen Longer (Minorităţile Naţionale) - înlocuit de 
Pambuccian Varujan (Minorităţile Naţionale), Costică Macaleţi (PSD+PC), 
Antonella Marinescu (PSD+PC), Carmen Ileana Moldovan (PSD+PC), Ioan Oltean 
(PDL), Cornel Pieptea (PNL) – înlocuit de Gorghiu Alina (PNL), Neculai Răţoi 



(PSD+PC), Dénes Seres (UDMR), Vasile Filip Soporan (independent), Nicolae Stan 
(independent), Mihaela Stoica (PDL), Lucia Ana Varga (PNL), Aurel Vlădoiu 
(PSD+PC), Sorin Ştefan Zamfirescu (PDL), fiind absent: Valeriu Ştefan Zgonea 
(PSD+PC) – înlocuit de Nica Nicolae (PSD+PC). 
 
La lucrările Comisiei din 30 martie a.c. din totalul celor 30 de membri au fost 
prezenţi 30 deputaţi, după cum urmează: Sulfina Barbu (PDL), Ion Călin 
(PSD+PC), Ionel Palăr (PNL), Edler András György (UDMR), Gheorghe Ciocan 
(PSD+PC), Mihai Cristian Apostolache (PDL), Marin Bobeş (PDL), Victor Boiangiu 
(PDL), Dan Bordeianu (Independent), Cristian Buican (PNL), Sorin Gheorghe Buta 
(PDL), Cantaragiu Bogdan (PDL), Mircea Duşa (PSD+PC), Vasile Gherasim (PDL), 
Zanfir Iorguş (PDL), Ghervazen Longer (Minorităţile Naţionale), Costică Macaleţi 
(PSD+PC), Antonella Marinescu (PSD+PC), Carmen Ileana Moldovan (PSD+PC), 
Ioan Oltean (PDL), Cornel Pieptea (PNL), Neculai Răţoi (PSD+PC), Dénes Seres 
(UDMR), Vasile Filip Soporan (independent), Nicolae Stan (independent), Mihaela 
Stoica (PDL), Lucia Ana Varga (PNL), Aurel Vlădoiu (PSD+PC), Sorin Ştefan 
Zamfirescu (PDL), Valeriu Ştefan Zgonea (PSD+PC).  
 
La lucrările Comisiei din 31 martie a.c. din totalul celor 30 de membri au fost 
prezenţi 29 deputaţi, după cum urmează: Sulfina Barbu (PDL), Ion Călin 
(PSD+PC), Ionel Palăr (PNL), Edler András György (UDMR), Gheorghe Ciocan 
(PSD+PC), Mihai Cristian Apostolache (PDL), Marin Bobeş (PDL), Victor Boiangiu 
(PDL), Dan Bordeianu (Independent), Cristian Buican (PNL), Sorin Gheorghe Buta 
(PDL), Cantaragiu Bogdan (PDL), Mircea Duşa (PSD+PC), Vasile Gherasim (PDL), 
Zanfir Iorguş (PDL), Ghervazen Longer (Minorităţile Naţionale), Costică Macaleţi 
(PSD+PC), Antonella Marinescu (PSD+PC), Carmen Ileana Moldovan 
(PSD+PC),Cornel Pieptea (PNL), Neculai Răţoi (PSD+PC), Dénes Seres (UDMR), 
Vasile Filip Soporan (independent), Nicolae Stan (independent), Mihaela Stoica 
(PDL), Lucia Ana Varga (PNL), Aurel Vlădoiu (PSD+PC), Sorin Ştefan Zamfirescu 
(PDL), Valeriu Ştefan Zgonea (PSD+PC), fiind absent domnul deputat Ioan Oltean 
(PDL). 
 
 
 
 
   PREŞEDINTE,           SECRETAR, 
 

SULFINA BARBU          GHEORGHE CIOCAN 
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