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PARLAMENTUL ROMÂNIEI  
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
 
COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ,          13.03.2008 
AMENAJAREA TERITORIULUI SI ECHILIBRU         

                        ECOLOGIC 
 
 
 

PROCES VERBAL 
din zilele de 11, 12 şi 13 martie 2008 

  
 
 
  La lucrările şedinţei Comisiei din ziua de 11 martie 2008, din 

numărul total de 27 deputaţi membri ai Comisiei, au fost prezenţi 25 de deputaţi, 

fiind absenţi domnii deputaţi: Cristian Adomniţei (PNL) – ministru şi Relu 

Fenechiu (PNL) – delegaţie străinătate, iar în zilele de  12 şi 13 martie 2008, au 

fost prezenţi 24 de deputaţi, fiind absenţi domnuii deputaţi: Cristian Adomniţei 

(PNL) – ministru, Relu Fenechiu (PNL) – delegaţie străinătate şi Ioan Oltean 

(PD-L). 

 

 La dezbateri au participat ca invitaţi: doamna Filofteia Dumitrescu, 

Expert în cadrul Ministerului Culturii şi Cultelor, doamna Aurora Hidec, 

Consilier juridic în cadrul Ministerului Apărării, domnul deputat Rogin Marius, 

domnul deputat Vasile Pruteanu, domnul Chesaru Adrian, Ministerul Mediului şi 

Dezvoltării Durabile, domnul Paul Nenciu, Şef birou, în cadrul Ministerului 

Apărării. 
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  Lucrările şedinţelor din zilele de 11 şi 12 martie 2008 au fost 

conduse de domnul deputat Traian Constantin Igaş, vicepreşedintele Comisiei 

pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic. 

Pe ordinea de zi a şedinţelor au figurat următoarele probleme: 

FOND 

1. Pl-x nr. 33/2008 - Propunere legislativă pentru modificarea şi 

completarea Legii administraţiei publice locale nr.215/2001 termen 

depunere amendamente: 07-03-2008  termen depunere raport: 12-

03-2008 termen constituţional: 11-04-2008 

2. Pl-x nr. 32/2008 - Propunere legislativă privind constituirea 

Rezervaţiei arheologice şi naturale Grădiştea Muncelului - 

Cioclovina-Căpâlna termen depunere amendamente: 27-02-2008 

termen depunere raport: 11-03-2008 

3. PL-x nr. 42/2008 - Proiect de Lege privind constituirea Rezervaţiei 

arheologice Dacia (Grădiştea Muncelului -Cioclovina-Căpâlna) 

termen depunere amendamente: 27-02-2008 termen depunere 

raport: 11-03-2008 

4. PL-x nr. 480/2007 - Proiect de Lege privind transformarea 

cazărmilor dezafectate ale Ministerului Apărării în cămine 

studenţeşti 

5. Pl-x nr. 483/2007 - Propunere legislativă privind transformarea 

cazărmilor dezafectate ale Ministerului Apărării Naţionale în 

locuinţe sociale (Raport comun cu Comisia pentru apărare)  termen 

depunere raport suplimentar: 21-03-2008 

6. Pl-x nr. 21/2008 - Propunere legislativă privind înfiinţarea comunei 

Ocna de Jos, judeţul Harghita, prin reorganizarea comunei Praid 
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Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

administraţiei publice locale nr. 215/2001 (Pl-x nr. 33/2008), aflată la punctul 1 

al ordinii de zi a fost prezentată de domnul deputat Traian Constantin Igaş, 

vicepreşedinte al Comisiei,  care a arătat că prin aceasta se prevede realizarea 

unui cadru legal simplu şi eficient prin care să fie evitate etapele, procedurile şi 

condiţiile prevăzute de Legea-cadru a descentralizării nr.195/2006, care se 

propune pentru abrogare.  

De asemenea, domnul vicepreşedinte a arătat că Consiliul Legislativ 

a avizat negativ propunerea legislativă. 

Fiind prezenţi la dezbatere, iniţiatorii: domnul deputat Rogin Marius 

şi domnul deputat Vasile Pruteanu, au anunţat că îşi retrag propunerea legislativă, 

urmând să depună la Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor o solicitare în 

acest sens, pe care o vor prezenta şi Comisiei pentru administraţie publică, 

amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic. 

 
La punctul 2 al ordinii de zi, a fost prezentată propunerea legislativă 

privind constituirea Rezervaţiei arheologice şi naturale Grădiştea Muncelului – 

Cioclovina -Căpâlna (Pl-x nr. 32/2008), referitor la care domnul deputat Traian 

Constantin Igaş a arătat că Senatul a respins propunerea legislativă, Consiliul 

Legislativ a dat aviz favorabil, Comisia juridică a dat aviz negativ, Comisia 

pentru industrii a dat aviz favorabil, Comisia pentru cultură, arte şi mijloace de 

informare în masă, a dat aviz favorabil, iar Guvernul nu susţine adoptarea. 

Supusă dezbaterilor generale, respectiva propunere legislativă a fost 

respinsă cu unanimitate de voturi. 

 

În continuare a fost prezentat proiectul de Lege privind constituirea 

Rezervaţiei arheologice Dacia (Grădiştea Muncelului – Cioclovina - Căpâlna), 
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(PL-x nr. 42/2008), aflat la punctul 3 al ordinii de zi, prin care se propune 

constituirea Rezervaţiei arheologice Dacia (Grădiştea Muncelului – Cioclovina – 

Căpâlna) ca zonă de importanţă naţională şi internaţională cu patrimoniul 

arheologic, naturalistic, etnografic şi imaterial care va cuprinde partea central-

vestică a României. 

Pentru acest proiect de Lege s-a menţionat că Senatul a adoptat 

proiectul de Lege, Consiliul Legislativ a dat aviz favorabil, Comisia juridică a dat 

aviz negativ, Comisia pentru industrii a dat aviz favorabil, Comisia pentru 

cultură, arte şi mijloace de informare în masă, a dat aviz favorabil, iar Guvernul 

nu susţine adoptarea. 

Dezbaterile generale s-au desfăşurat în prezenţa doamnei Filofteia 

Dumitrescu, Expert în cadrul Ministerului Culturii şi Cultelor şi a domnului 

Chesaru Adrian, Consilier în Departamentul Relaţia cu Parlamentul, din 

Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile.  

Respectivul proiect de Lege a fost votat favorabil cu amendamente 

cu 23 de voturi pentru şi 2 abţineri. 

 
La punctele 4 şi 5 ale ordinii de zi, domnul deputat Constantin 

Traian Igaş a prezentat proiectul de Lege privind transformarea cazărmilor 

dezafectate ale Ministerului Apărării în cămine studenţeşti (PL-x nr. 480/2007) 

şi propunerea legislativă privind transformarea cazărmilor dezafectate ale 

Ministerului Apărării Naţionale în locuinţe sociale (Pl-x nr. 483/2007), precizând 

că pentru cele două iniţiative legislative au fost întocmite trei rapoarte de 

respingere, împreună cu Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă 

naţională.  

Pentru o mai buna cunoaştere a situaţiei actuale, membrii comisiei 

au solicitat Ministerului Apărării prezentarea situaţiei cazărmilor disponibile 
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aflate în administrarea acestuia, ce pot face obiectul transferului către alte 

instituţii publice, precum şi a listei cazărmilor şi terenurilor transferate din 

administrarea Ministerului Apărării în administrarea altor instituţii publice în 

ultimii ani, materiale ce au fost prezentate plenului Comisiei de domnul Paul 

Nenciu, Şef birou, în cadrul Ministerului Apărării, urmând a fi transmise ulterior 

pe cale oficială. 

De asemenea, a fost solicitată metodologia de aplicare a 

transferurilor, dar acest material se află încă în lucru la Ministerul Apărării, 

nefiind definitivată procedura de transmitere.  

 La respectivul proiect de lege şi respectiva propunere legislativă au 

avut loc dezbateri generale în prezenţa domnul Paul Nenciu, Şef birou, în cadrul 

Ministerului Apărării şi a doamnei Aurora Hidec, Consilier juridic în cadrul 

Ministerului Apărării şi au fost amânate cu unanimitate de voturi, în vederea 

transmiterii de către Ministerul Apărării a materialelor necesare definitivării 

raportului.  

 

În şedinţa din data de 12 martie 2008, domnul deputat Traian 

Constantin Igaş, vicepreşedintele Comisiei, prezentat propunerea legislativă 

privind înfiinţarea comunei Ocna de Jos, judeţul Harghita, prin reorganizarea 

comunei Praid (Pl-x nr. 21/2008), aflată la punctul 6 al ordinii de zi, precizând că 

această propunere legislativă a fost retrimisă Comisiei spre dezbatere, din plenul 

Camerei Deputaţilor.  

     Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost votată 

favorabil cu majoritate de voturi. 

 
Şedinţa Comisiei a continuat în zilele de 12 şi 13 martie 2008, cu 

studiul proiectului de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a  
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Guvernului nr. 114/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului                  

(PL-x nr. 909/2007), la care există numeroase probleme ridicate de O.N.G.-uri şi 

a proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor 

fără stăpân (PL-x nr. 912/2007), pentru a se analiza punctul de vedere al 

Direcţiei Generale Sanitare Veterinare, din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare 

Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor. 

 

 

 

          VICEPREŞEDINTE,                          SECRETAR, 
                       
          TRAIAN CONSTANTIN IGAS                SEREŞ DENEŞ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Red. Consilier parlamentar 
       Baban Mona Georgeta 
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