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COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ,                 12.02.2009        
AMENAJAREA TERITORIULUI SI ECHILIBRU                      

                        ECOLOGIC   
 

 
                                                                                  

PROCES VERBAL 
 din zilele de 10, 11 şi 12 februarie 2009  

 
 
           La lucrările şedinţei Comisiei din zilele de 10 şi 11 februarie 2009, din 

numărul total de 30 deputaţi membri ai Comisiei, au fost prezenţi 25 deputaţi, fiind 

absenţi domnii deputaţi: Mircea Duşa (PSD+PC), Ioan Oltean (PD-L), Sulfina 

Barbu  (PD-L), Nicolae Stan (PD-L), Bogdan Cantaragiu (PD-L).   

 La lucrările şedinţei Comisiei din ziua de 12 februarie 2009, din numărul 

total de 30 deputaţi membri ai Comisiei, au fost prezenţi 26 deputaţi, fiind absenţi 

domnii deputaţi: Mircea Duşa (PSD+PC), Ioan Oltean (PD-L), Sulfina Barbu   (PD-

L), Nicolae Stan (PD-L).   

 Lucrările şedinţelor Comisiei din zilele de 10, 11 şi 12 februarie 2009, au 

fost conduse de domnul deputat Ionel Palăr, vicepreşedintele Comisiei pentru 

administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic. 

  La dezbateri, au participat ca invitaţi, în ziua de 10 februarie 2009: 

doamna Adina Ciurea, Şef serviciu în cadrul Autorităţii Naţionale Sanitară 

Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, domnul Flavius Prelipceanu, Consilier 

în cadrul Autorităţii Naţionale Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, 

doamna Livia Jitaru, din cadrul Colegiului Medicilor Veterinari, doamna Simona 

Panaitescu, Director al Administraţiei pentru Supravegherea Animalelor, domnul 

Iulian Matache, Secretar de Stat în cadul Ministerului Dezvoltării Regionale şi 

Locuinţei, doamna Anca Ginavar, Director general adjunct în cadrul Ministerului 

Dezvoltării Regionale şi Locuinţei, domnul Antal Alexandru, Director în cadrul 
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Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei, domnul Marius Vasiliu, din cadrul 

Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei, doamna Maria Beck, din cadrul 

Federaţiei Române pentru Protecţia şi Controlul Animalelor, doamna Daniela 

Bălan, din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, doamna Livia Chiriţă, din cadrul 

Ministerului Finanţelor Publice, doamna Adina Rădoi, din cadrul Ministerului 

Finanţelor Publice, doamna Cucu Florinela Boni, din cadrul Ministerului Finanţelor 

Publice, domnul Grigore Ion, din cadrul Ministerului Finanţelor Publice.  

 

          În ziua de 11 februarie 2009, au participat, ca invitaţi la dezbateri: domnul 

Octavian Arsene, Secretar de Stat în cadrul Ministerului Turismului, domnul 

Andreica Ioan, Secretar de Stat în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi 

Locuinţei, domnul Antal Alexandru, Director în cadrul Ministerului Dezvoltării 

Regionale şi Locuinţei, doamna Anca Ginavar, Director general adjunct în cadrul 

Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei. 

 

           La dezbaterea Proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2009, în ziua de    

12 februarie 2009, au participat ca invitaţi: domnul Vasile Blaga, Ministrul 

Dezvoltării Regionale şi Locuinţei, domnul Nicolae Nemirschi, Ministrul Mediului, 

domnul Radu Stancu, Secretar de Stat în cadrul Ministerului Adminstraţiei şi 

Internelor, domnul Andreica Ioan, Secretar de Stat în cadrul Ministerului 

Dezvoltării Regionale şi Locuinţei, domnul Cătălin Baba, Şef Cancelarie Prim 

Ministru, domnul Huas Andrei, Consilier în cadrul Cancelariei Primului Ministru, 

domnul Tiberiu Kovacs, Secretar general al Autorităţii Electorale Permanente, 

domnul Muhuleţ Marian, Vicepreşedinte al  Autorităţii Electorale Permanente, 

domnul Moraru Ioan, Secretar de Stat în cadrul Secretariatului General al 

Guvernului, doamna Petrache Doina, Director economic în cadrul Secretariatului 

General al Guvernului, doamna Crişu Cristina, Director general în cadrul 

Secretariatului General al Guvernului, doamna Oprescu Camelia, Director în cadrul 

Secretariatului General al Guvernului, doamna Munteanu Speranţa, Director în 
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cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei, doamna Doina Surcel, 

Director general în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei, domnul 

Bărbieru Alexandru, Consilier Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei, 

doamna Dumitriu Carmen, Director în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi 

Locuinţei, doamna Popescu Maria, Şef serviciu în cadrul Ministerului Finanţelor 

Publice, doamna Dobroţeanu camelia, Director în cadrul Ministerului Finanţelor 

Publice, doamna Diaconescu Camelia, Consilier în cadrul Ministerului Finanţelor 

Publice, domnul Cojoc Marin, Director în cadrul Ministerului Finanţelor Publice, 

domnul Păun Constantin, Consilier în cadrul Ministerului Finanţelor Publice, 

domnul Comşa Radu, Consilier în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi 

Locuinţei, domnul Crăciun Adrian, Director în cadrul Ministerului Mediului, 

doamna Dragomir Monica, Director în cadrul Ministerului Mediului, doamna 

Iliescu Doina, Director în cadrul Ministerului Mediului, domnul Pricină Lucian, 

Director în cadrul Ministerului Mediului. 

  

Pe ordinea de zi a şedinţelor au figurat următoarele puncte: 

AVIZE 

 
1 PL-x 2/2009 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.138/2008 pentru ratificarea 
Acordului de împrumut între KfW, Frankfurt am Main 
(KfW) şi România, semnat la Frankfurt am Main, la 26 
septembrie 2007, respectiv la Bucureşti, la 28 
decembrie 2007 pentru finanţarea Programului privind 
Infrastructura Municipală  

2. PLx 7/2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.156/2008 pentru modificarea şi 
completarea Legii învăţământului nr.84/1995 

3 PL-x 9/2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.171/2008 pentru ratificarea 
Acordului între Guvernul României şi Guvernul 
Republicii Federale Germania privind colaborarea 
financiară pentru anul 2006, semnat la Bucureşti la 24 
iulie 2008  
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4 PL-x 10/2009 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.185/2008 pentru ratificarea 
Amendamentului nr.2, convenit prin scrisoarea semnată 
la Luxemburg la 4 aprilie 2008, la Bucureşti la 30 mai 
2008 şi la Galaţi la 27 iunie 2008, între Guvernul 
României, Banca Europeană de Investiţii şi 
Administraţia Fluvială a Dunării de Jos-R.A. Galaţi, la 
Contractul de Finanţare dintre România, Banca 
Europeană de Investiţii şi Regia Autonomă 
"Administraţia Fluvială a Dunării de Jos"Galaţi pentru 
finanţarea Proiectului de protejare a malului Canalului 
Sulina, semnat la Bucureşti la 8 martie 2002  

 
SESIZARI IN FOND 

 
5. PLx 912/2007 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei de ugenţă a Guvernului nr.155/2001 privind 
aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stapân

6. PLx 568/2008 Proiect de Lege pentru modificarea alin.(3) al art.8 din 
Ordonanţa Guvernului nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural 

7. PLx 572/2008 Propunere legislativă privind transformarea cazărmilor 
dezafectate ale Ministerului Apărării Naţionale în locuinţe 
sociale, pentru tineret, locuinţe pentru chiriaşii evacuaţi 
din casele naţionalizate, şcoli şi gradiniţe 

8. PLx 610/2008 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.40/1999 privind protecţia 
chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia 
de locuinţe 

9. PLx 683/2008 Propunere legislativă pentru modificarea Legii arendării 
nr.16/1994 

10. PLx 681/2008 Propunere legislativă privind protecţia spaţiilor verzi 

11. PL-x 4/2009 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.142/2008 privind aprobarea Planului de 
Amenajare a Teritoriului Naţional Secţiunea a VIII-a – 
Zone cu resurse turistice  

12. PL-x 5/2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.152/2008 pentru modificarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.30/2007 privind organizarea şi 
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funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei 
Administrative şi pentru înfiinţarea Fundaţiei "Colegiul 
Naţional de Afaceri Interne" 

13. PL-x 6/2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.153/2008 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.360/2002 privind Statutul 
poliţistului  

14. PL-x 16/2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.221/2008 pentru stabilirea unor măsuri de 
reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale  

 

La punctul 1 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.138/2008 pentru ratificarea Acordului de 

împrumut între KfW, Frankfurt am Main (KfW) şi România, semnat la Frankfurt am 

Main, la 26 septembrie 2007, respectiv la Bucureşti, la 28 decembrie 2007 pentru 

finanţarea Programului privind Infrastructura Municipală (PLx 2/2009).  

S-a arătat că la baza acestui acord stau Acordul semnat la data de 19 decembrie 

2005 şi ratificat la 29 mai 2006, încheiat între Guvernul Republicii Federale Germania 

şi Guvernul României privind cooperarea financiară, prin care KfW şi-a declarat 

disponibilitatea de a acorda României un împrumut în valoare de 21 mil. Euro pentru 

finanţarea Programului privind infrastructura municipală şi Memorandumurile de 

Finanţare, semnate la 10 martie 2006, între Comisia Europeană şi Guvernul României, 

pentru proiectul „Suceava“, proiectul Deva şi Hunedoara“ şi pentru proiectul 

„Asistenţă tehnică pentru pregătirea proiectului“. 

De asemenea, s-a precizat că în raport de conţinutul şi natura sa, proiectul de 

Lege se încadrează în categoria legilor ordinare, Camera Deputaţilor este prima 

Cameră sesizată, data la care se împlineşte termenul constituţional pentru dezbatere şi 

vot final este 3 martie 2009, Consiliul Legislativ avizează favorabil cu observaţii şi 

propuneri. 

Supus dezbaterilor, respectivul proiect de Lege a fost avizat favorabil, cu  

unanimitate de voturi. 
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La punctul 2 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.156/2008 pentru modificarea şi completarea 

Legii învăţământului nr.84/1995 (PLx 7/2009).  

S-a arătat că proiectul de Ordonanţă de urgenţă are ca obiect de reglementare 

completarea Legii învăţământului nr.84/1995, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, în sensul ca imobilul compus din teren şi clădire în care îşi 

desfăşoară activitatea Palatul Naţional al Copiilor, aflat în domeniul public al statului  

şi în administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării (fost MECT)  să fie 

transmise în administrarea Consiliului General al Municipiului Bucureşti, cu 

menţinerea destinaţiei privind activitatea extraşcolară pentru copii şi tineri.  

Se prevede, de asemenea, ca odată cu transferul imobilului, să fie transferate şi 

sarcinile de care acesta este grevat. Astfel, potrivit expunerii de motive, există un 

litigiu cu privire la bunul imobil care face obiectul transferului, precum şi o 

revendicare formulată de Confederaţia Naţională a Sindicatelor Libere din România – 

Frăţia. 

Justificarea schimbării titularului dreptului de administrare, constă, potrivit 

iniţiatorului, în necesitatea alocării de fonduri pentru întreţinerea, renovarea şi 

conservarea imobilului, fonduri de care MECT nu dispune, dar care pot fi alocate de 

Consiliul General al Municipiului Bucureşti. 

De asemenea, s-a precizat că în raport de conţinutul şi natura sa, proiectul de 

Lege se încadrează în categoria legilor organice, Camera Deputaţilor este prima 

Cameră sesizată, data la care se împlineşte termenul constituţional pentru dezbatere şi 

vot final este 3 martie 2009, Consiliul Legislativ avizează favorabil cu observaţii şi 

propuneri. 

Supus dezbaterilor, respectivul proiect de Lege a fost avizat favorabil, cu  

unanimitate de voturi. 

La punctul 3 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.171/2008 pentru ratificarea Acordului între 
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Guvernul României şi Guvernul Republicii Federale Germania privind colaborarea 

financiară pentru anul 2006, semnat la Bucureşti la 24 iulie 2008 (PLx 9/2009).  

S-a arătat că proiectul de Ordonanţă de urgenţă are ca obiect ratificarea Acordului 

între Guvernul României şi Guvernul Republicii Federale Germania privind 

colaborarea financiară pentru anul 2006, semnat la Bucureşti la 24 iulie 2008. Acordul 

reprezintă o înţelegere bilaterală, semnată la nivel guvernamental, în intenţia de a 

contribui la dezvoltarea socială şi economică în România. 

De asemenea, s-a precizat că în raport de conţinutul şi natura sa, proiectul de 

Lege se încadrează în categoria legilor ordinare, Camera Deputaţilor este prima 

Cameră sesizată, data la care se împlineşte termenul constituţional pentru dezbatere şi 

vot final este 3 martie 2009, Consiliul Legislativ avizează favorabil cu observaţii şi 

propuneri. 

Supus dezbaterilor, respectivul proiect de Lege a fost avizat favorabil, cu  

unanimitate de voturi. 

 

La punctul 4 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.185/2008 pentru ratificarea Amendamentului 

nr.2, convenit prin scrisoarea semnată la Luxemburg la 4 aprilie 2008, la Bucureşti la 

30 mai 2008 şi la Galaţi la 27 iunie 2008, între Guvernul României, Banca Europeană 

de Investiţii şi Administraţia Fluvială a Dunării de Jos-R.A. Galaţi, la Contractul de 

Finanţare dintre România, Banca Europeană de Investiţii şi Regia Autonomă 

"Administraţia Fluvială a Dunării de Jos"Galaţi pentru finanţarea Proiectului de 

protejare a malului Canalului Sulina, semnat la Bucureşti, la 8 martie 2002           (PLx 

10/2009).  

Potrivit preambulului, situaţia extraordinară care determină această cale de 

reglementare este motivată de necesitatea încadrării în data limită de utilizare a 

împrumutului, convenită prin Amendamentul nr.2 la Contractul de Finanţare dintre 

România, Banca Europeană de Investiţii şi Administraţia Fluvială a Dunării de Jos – 

R.A. Galaţi, pentru realizarea Proiectului de protejare a malului canalului Sulina, 
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precum şi de regimul de urgenţă în care trebuie reglementată deblocarea tragerilor 

amânate din împrumut şi evitarea consecinţelor legate de eventuala neonorare la 

termen a plăţilor pentru lucrările contractate. 

Scrisoarea ce are ca obiect Amendamentul nr.2 la Contractul de Finanţare 

menţionat, reprezintă o înţelegere internaţională, semnată la nivel guvernamental, care 

prin conţinutul său impune sarcini suplimentare bugetului de stat, astfel încât nu sunt 

aplicabile prevederile art.5 alin.(2) din Ordonanţa de urgenţă nr.187/2002. De aceea, 

Amendamentul urmează a fi ratificat printr-un act normativ cu forţa juridică a legii. 

De asemenea, s-a precizat că în raport de conţinutul şi natura sa, proiectul de 

Lege se încadrează în categoria legilor ordinare, Camera Deputaţilor este prima 

Cameră sesizată, data la care se împlineşte termenul constituţional pentru dezbatere şi 

vot final este 3 martie 2009, Consiliul Legislativ avizează favorabil cu observaţii şi 

propuneri. 

Supus dezbaterilor, respectivul proiect de Lege a fost avizat favorabil, cu  

unanimitate de voturi. 

 

La punctul 5 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege pentru modificarea 

şi completarea Ordonanţei de ugenţă a Guvernului nr.155/2001 privind aprobarea 

programului de gestionare a câinilor fără stapân (PLx 912/2007).  

Prin această iniţiativă legislativă se doreşte transformarea centrelor de 

exterminare a câinilor, în centre de protecţie a animalelor. Pe lângă adăposturile 

pentru câini şi pisici, se vor amenaja şi adăposturi pentru animale de talie mare. 

Iniţiatorul propune şi modificări ce vizează regimul eutanasierii animalelor, regimul 

de cazare, modalitatea de adopţie a animalelor fără stăpân de către pensionari, precum 

şi incinerarea cadavrelor animalelor eutanasiate sau colectate de pe străzi. 

S-a arătat că în raport de conţinutul şi natura sa, proiectul de Lege se încadrează 

în categoria legilor organice, Camera Deputaţilor este Cameră decizională, Senatul a 

adoptat proiectul de Lege, Consiliul Legislativ a dat aviz favorabil, Guvernul nu 

susţine adoptarea. 
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 Respectivul proiect de Lege a fost supus dezbaterilor, în prezenţa 

reprezentanţilor Guvernului şi ai organizaţiilor neguvernamentale, care şi-au 

prezentat punctul de vedere în faţa membrilor Comisiei. 

În urma discuţiilor şi a analizei realizate, respectivul proiect de Lege a fost 

amânat, cu majoritate de voturi (3 abţineri), pentru un termen de 30 zile, în vederea 

obţinerii unui punct de vedere al structurilor asociative implicate şi pentru solicitarea 

prezentării unei analize detaliate, din parte Agenţiei Naţionale Sanitare Veterinare şi 

pentru Siguranţa Alimentelor. 

 
La punctul 6 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege pentru 

modificarea alin.(3) al art.8 din Ordonanţa Guvernului nr.7/2006 privind instituirea 

Programului de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural 

(PLx 568/2008), prin care se propune modificarea alineatului (3) al articolului 8 din 

Ordonanţa Guvernului nr.7/2006 în sensul modificării perioadei aferente desfăşurării 

programului, 2006 – 2012 (în prezent ultimul an este 2009) şi a cuantumului total al 

fondurilor alocate proiectelor eligibile (6.000.000.000 lei în loc de 3.000.000.000 lei). 

S-a arătat că în raport de conţinutul şi natura sa, proiectul de Lege se încadrează 

în categoria legilor ordinare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională, Senatul a 

adoptat proiectul de Lege, Consiliul Legislativ a dat aviz favorabil, Guvernul nu 

susţine adoptarea. 

Supus dezbaterilor, respectivul proiect de Lege a fost respins cu majoritate de 

voturi (7 împotrivă). Împotriva respingerii, au votat deputaţii aparţinând Grupului 

parlamentar al PNL şi cei ai Grupului parlamentar al UDMR, iar iniţiatorul - domnul 

deputat Călin Ion, din partea Grupului parlamentar al PSD+PC, a fost de acord cu 

respingerea. 

 
La punctul 7 al ordinii de zi, a fost prezentată propunerea legislativă privind 

transformarea cazărmilor dezafectate ale Ministerului Apărării Naţionale în locuinţe 

sociale, pentru tineret, locuinţe pentru chiriaşii evacuaţi din casele naţionalizate, şcoli 

şi gradiniţe (PLx 572/2008), ce are ca obiect de reglementare transformarea 
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cazărmilor şi utilităţilor dezafectate ale Ministerului Apărării Naţionale, în locuinţe 

sociale, pentru tineret, locuinţe pentru chiriaşii evacuaţi din casele naţionalizate, şcoli 

şi grădiniţe, cu finanţare din partea consiliilor judeţene, a Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti, respectiv din partea consiliilor locale pe raza cărora se află 

cazărmile şi utilităţile dezafectate. 

S-a arătat că în raport de conţinutul şi natura sa, propunerea legislativă se 

încadrează în categoria legilor ordinare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională, 

Senatul a respins propunerea legislativă, Consiliul Legislativ a dat aviz favorabil, 

Guvernul nu susţine adoptarea. 

Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 

ecologic, a fost sesizată pentru dezbatere pe fond şi întocmirea unui raport comun cu 

Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională. 

S-a precizat că respectiva propunere legislativă a fost analizată în şedinţa din data 

de 3 februarie 2009, de către membrii Comisiei pentru apărare, ordine publică şi 

siguranţă naţională, care au decis întocmirea unui raport preliminar de respingere, ce a 

fost depus la Comisia pentru administraţie publică, spre analiză. 

În cadrul dezbaterilor, domnul deputat Sorin Zamfirescu a fost propus şi votat 

în unanimitate, ca raportor, după care s-a hotărât amânarea propunerii legislative 

pentru un termen de 30 de zile, cu majoritate de voturi ( 1 abţinere). 

 

La punctul 8 al ordinii de zi, a fost prezentată propunerea legislativă pentru 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.40/1999 privind protecţia 

chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe                    (PLx 

610/2008), prin care se prevede asigurarea protecţiei chiriaşilor cărora le-au fost 

prelungite, prin acest act normativ, contractele de închiriere, împotriva procedurilor la 

care recurg proprietarii, de sistare a furnizării energiei electrice, a gazului sau a 

prestării serviciilor de utilitate publică, făcând astfel nelocuibil imobilul închiriat. 
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Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 

ecologic, a fost sesizată pentru dezbatere pe fond şi întocmirea unui raport comun cu 

Comisia juridică de disciplină şi imunităţi. 

S-a arătat că în raport de conţinutul şi natura sa, propunerea legislativă se 

încadrează în categoria legilor ordinare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională, 

Senatul a respins propunerea legislativă, Consiliul Legislativ a dat aviz favorabil, 

Guvernul nu susţine adoptarea. 

În urma discuţiilor şi a analizei realizate, respectiva  propunere legislativă a fost 

respinsă, cu majoritate de voturi (2 împotrivă). 

 

La punctul 9 al ordinii de zi, a fost prezentată propunerea legislativă pentru 

modificarea Legii arendării nr.16/1994 (PLx 683/2008), ce are ca obiect de 

reglementare modificarea şi completarea Legii arendării nr.16/1994, avându-se în 

vedere înregistrarea contractului de arendare în registrul agricol deja existent şi nu 

într-un registru agricol special. Se propune ca părţile din contractul de arendare, să 

stabilească modul în care se vor suporta daunele produse de calamităţile naturale, 

încheind în acest sens un document referitor la rezultatele renegocierii arendei. 

Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 

ecologic, a fost sesizată pentru dezbatere pe fond şi întocmirea unui raport comun cu 

Comisia juridică de disciplină şi imunităţi. 

S-a arătat că în raport de conţinutul şi natura sa, propunerea legislativă se 

încadrează în categoria legilor organice, Camera Deputaţilor este Cameră decizională, 

Senatul a respins propunerea legislativă, Consiliul Legislativ a dat aviz favorabil, 

Guvernul nu susţine adoptarea. 

În urma discuţiilor şi a analizei realizate, respectiva  propunere legislativă a fost 

respinsă, cu unanimitate de voturi. 

 
La punctul 10 al ordinii de zi, a fost prezentată propunerea legislativă privind 

protecţia spaţiilor verzi (PLx 681/2008), ce are ca obiect reglementarea protecţiei 
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spaţiilor verzi din mediu urban, prin interzicerea tăierii vegetaţiei şi executării de 

construcţii în perimetrul acestor spaţii, urmând ca până în anul 2015 să se extindă 

suprafaţa spaţiilor verzi, în fiecare localitate, până la minimum 26 mp pentru fiecare 

locuitor, interzicându-se totodată schimbarea destinaţiei spaţiilor verzi, prevăzute în 

planurile de urbanism.  

S-a arătat că în raport de conţinutul şi natura sa, propunerea legislativă se 

încadrează în categoria legilor organice, Camera Deputaţilor este Cameră decizională, 

Senatul a respins propunerea legislativă, Consiliul Legislativ a dat aviz negativ, 

Comisia juridică de disciplină şi imunităţi a dat aviz negativ, Guvernul nu susţine 

adoptarea. 

În urma discuţiilor şi a analizei realizate, respectiva  propunere legislativă a fost 

respinsă, cu unanimitate de voturi. 

 
La punctul 11 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.142/2008 privind aprobarea Planului de 

Amenajare a Teritoriului Naţional Secţiunea a VIII-a – Zone cu resurse turistice    

(PLx 4/2009), prin care stabileşte că în unităţile administrativ teritoriale cu resurse 

turistice, cuprinse în anexele proiectului, turismul este considerat ca activitate 

economică prioritară, iar investiţiile pentru dezvoltarea acestei activităţi vor fi 

orientate cu precădere spre aceste zone. Proiectele de infrastructură specific turistică, 

tehnică şi de protecţia mediului, pentru zonele cu resurse turistice, vor fi promovate cu 

prioritate, prin programele de dezvoltare naţionale, regionale şi judeţene. 

S-a arătat că în raport de conţinutul şi natura sa, proiectul de Lege se încadrează 

în categoria legilor organice, Camera Deputaţilor este prima Cameră sesizată, data la 

care se împlineşte termenul constituţional pentru dezbatere şi vot final este 3 martie 

2009, Consiliul Legislativ a dat aviz favorabil cu propuneri şi observaţii. 

În urma discuţiilor şi a analizei realizate, respectivul  proiect de Lege a fost 

adoptat, cu unanimitate de voturi. 
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La punctul 12 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.152/2008 pentru modificarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.30/2007 privind organizarea şi funcţionarea 

Ministerului Internelor şi Reformei Administrative şi pentru înfiinţarea Fundaţiei 

"Colegiul Naţional de Afaceri Interne" (PLx 5/2009), ce are ca obiect de reglementare 

modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.30/2007 privind organizarea şi 

funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, aprobată cu 

modificări prin Legea nr.15/2008, în sensul reorganizării Inspectoratului de Aviaţie al 

Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, în Inspectoratul General de 

Aviaţie, precum şi înfiinţării Fundaţiei "Colegiul Naţional de Afaceri Interne". 

Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 

ecologic, a fost sesizată pentru dezbatere pe fond şi întocmirea unui raport comun cu 

Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională. 

S-a arătat că în raport de conţinutul şi natura sa, proiectul de Lege se încadrează 

în categoria legilor organice, Camera Deputaţilor este prima Cameră sesizată, data la 

care se împlineşte termenul constituţional pentru dezbatere şi vot final este 3 martie 

2009, Consiliul Legislativ a dat aviz favorabil cu propuneri şi observaţii. 

În urma discuţiilor şi a analizei realizate, respectivul  proiect de Lege a fost 

adoptat, cu unanimitate de voturi. 

 
         La punctul 13 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.153/2008 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.360/2002 privind Statutul poliţistului (PLx 6/2009), ce are ca 

obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr.360/2002 privind Statutul 

poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, în scopul eliminării 

deficienţelor care au fost constatate la aplicarea în practică a prevederilor acestei legi. 

Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 

ecologic, a fost sesizată pentru dezbatere pe fond şi întocmirea unui raport comun cu 

Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională. 
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S-a arătat că în raport de conţinutul şi natura sa, proiectul de Lege se încadrează 

în categoria legilor organice, Camera Deputaţilor este prima Cameră sesizată, 

Consiliul Legislativ a dat aviz favorabil cu propuneri şi observaţii. 

În urma discuţiilor şi a analizei realizate, respectivul  proiect de Lege a fost 

adoptat, cu unanimitate de voturi. 

 
La punctul 14 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.221/2008 pentru stabilirea unor 

măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale (PLx 16/2009), ce are 

ca obiect de reglementare stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 

administraţiei publice centrale, în scopul asigurării imediate a funcţionării Guvernului 

în noua structură, astfel cum a fost aprobată prin hotărârea Parlamentului nr.31/22 

decembrie 2008 pentru acordarea încrederii Guvernului. 

S-a arătat că în raport de conţinutul şi natura sa, proiectul de Lege se încadrează 

în categoria legilor organice, Camera Deputaţilor este prima Cameră sesizată, 

Consiliul Legislativ a dat aviz favorabil cu propuneri şi observaţii. 

În urma discuţiilor şi a analizei realizate, respectivul  proiect de Lege a fost 

adoptat, cu unanimitate de voturi. 

 
Proiectele de Lege şi propunerile legislative prevăzute la punctele 8, 9, 10, 11, 

12, 13 şi 14 ale ordinii de zi, au fost dezbătute în şedinţa Comisiei, din data de 11 

februarie 2009.   

 În ziua de 10 februarie 2009, membrii Comisiei pentru administraţie publică, 

amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic, au participat la audierea domnului Dan 

Nica, candidat la funcţia de ministru al administraţiei şi internelor, ce s-a desfăşurat în 

sala Drepturilor Omului, în şedinţă comună cu Comisia pentru administraţie publică, 

organizarea teritoriului şi protecţia mediului, din cadrul Senatului, precum şi cu 

Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, din cadrul Camerei 

Deputaţilor şi Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, din cadrul 

Senatului.  
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 În urma audierii, comisiile au avizat favorabil, candidatura domnului Dan Nica, 

la funcţia de ministru al administraţiei şi internelor, cu majoritate de voturi (30 voturi 

pentru, 8 voturi împotrivă, 5 abţineri). 

 

 În ziua de 12 februarie 2009, a avut loc şedinţa comună a Comisiei pentru 

administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic, şi a Comisiei 

pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului, din cadrul 

Senatului, pentru examinarea şi dezbaterea Proiectului Legii bugetului de stat pe anul 

2009 şi a amendamentelor înregistrate la Comisie. 

 La şedinţa comisiilor au participat miniştri, secretari de stat şi şefi ai 

instituţiilor, în calitate de ordonatori principali de credite, care au prezentat concluziile 

şi propunerile asupra bugetelor proprii. 

 Dezbaterile s-au finalizat prin avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi, a 

Proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2009, cu amendamente admise. 

 

      VICEPREŞEDINTE,              SECRETAR, 

IONEL PALĂR                MIHAI CRISTIAN APOSTOLACHE 
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       Baban Mona Georgeta 
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