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COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ,                 26.02.2009        
AMENAJAREA TERITORIULUI SI ECHILIBRU                      

                        ECOLOGIC   
 

 
                                                                                  

PROCES VERBAL 
 din zilele de 25 şi 26 februarie 2009  

 
 
           La lucrările şedinţei Comisiei din zilele de 25 şi 26 februarie 2009, din 

numărul total de 31 membri ai Comisiei, au fost prezenţi 22 deputaţi, fiind absenţi 

domnii deputaţi: Ioan Oltean (PD-L), Nicolae Stan (PD-L), Bogdan Cantaragiu      

(PD-L), Korodi Attila (UDMR), Marin Bobeş (PSD+PC), Victor Boiangiu (PD-L) 

Ghervazen Longher (Minorităţi), Vasile Filip Soporan (PSD+PC), Eugen Constantin 

Uricec (PD-L). 

 Lucrările şedinţei Comisiei din ziua de 25 februarie 2009, au fost conduse în 

mod alternativ, de doamna deputat Sulfina Barbu, preşedinte al Comisiei pentru 

administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic şi de domnul deputat 

Mircea Duşa, vicepreşedinte. 

          La dezbateri, au participat ca invitaţi, în ziua de 25 februarie 2009: 

domnul Dan Cârlan, Secretar de Stat în cadrul Ministerului Mediului, doamna Angela 

Filipaş, Consilier în cadrul Ministerului Mediului, doamna Diana Cocai, Consilier în 

cadrul Ministerului Mediului, doamna Liliana Vârtopeanu, Consilier în cadrul 

Ministerului Mediului, domnul deputat Budurescu Daniel, domnul Bolojan Ilie, 

Primarul Municipiului Oradea, domnul deputat Seremi Ştefan, domnul deputat Balcan 

Viorel, domnul Vasile Timiş, Secretar de Stat în cadrul Ministerul Culturii Cultelor şi 

Patrimoniului Naţional, domnul Angelescu Mircea, Consilier în cadrul Ministerului 

Culturii Cultelor şi Patrimoniului Naţional, domnul Andreica Ioan, Secretar de Stat în 

cadul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţelor, doamna Anca Ginavar, 
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Director general adjunct în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţelor, 

domnul Vladimir Mănăstireanu, Secretar de Stat în cadrul Secretariatului General al 

Guvernului, doamna Anca Petrescu, Consilier de Stat în cadrul Secretariatului General 

al Guvernului, domnul Nicolae Adrian, Consilier pentru afaceri europene în cadrul 

Secretariatului General al Guvernului, domnul Ciortoloman Mihai, Consilier juridic în 

cadrul Secretariatului General al Guvernului, doamna Miclăuş Badin Maria Nicoleta, 

Consilier juridic în cadrul Ministerului Justiţiei, domnul Ionescu Cătălin, Economist în 

cadrul Ministerului Justiţiei, doamna Pieleanu Manuela, Director al Direcţiei Juridice, 

din cadrul Ministerului Justiţiei, domnul Mircea Toma, Agenţia de Monitorizare a 

Presei, doamna Doina Vella, Asociaţia Salvaţi Bucureştiul, domnul Nicuşor Dan, 

Asociaţia Salvaţi Bucureştiul, doamna Damian Roxana, Asociaţia Terra Milleniul III, 

doamna Pamfil Claudia, Grupul pentru Dezvoltare Locală, domnul Dan Trifu, 

Asociaţia Eco-Civica, doamna Liana Buzea, Asociaţia EcoAssist. 

  

Pe ordinea de zi a şedinţei din ziua de 25 februarie 2009 au figurat următoarele 

puncte: 

AVIZE 

 

1 Pl-x 25/2009 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 

Legii 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea 

transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a 

funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi 

sancţionarea corupţiei, publicată în Monitorul Oficial al 

României, nr.279bis din 21/04/2003, cu modificările şi 

completările ulterioare 

2 PL-x 27/2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 

nr.19/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 

Guvernului nr.29/2007 privind modul de alocare a 

instrumentelor structurale, a prefinanţării şi a cofinanţării 
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alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul naţional 

de dezvoltare, în bugetul instituţiilor implicate în 

gestionarea instrumentelor structurale şi utilizarea 

acestora pentru obiectivul convergenţă  

3 PL-x 28/2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 

nr.20/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 

Guvernului nr.79/2003 privind controlul şi recuperarea 

fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de 

cofinanţare aferente utilizate necorespunzător 

4 Pl-x 35/2009 Propunere legislativă pentru completarea art.8 al Legii 

cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996  

5 PL-x 47/2009 Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr.106/2008 privind înfiinţarea Autorităţii 

Naţionale pentru Comunicaţii  

6 PL-x 48/2009 Proiect de Lege privind respingerea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.211/2008 pentru modificarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.106/2008 privind 

înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Comunicaţii  

7 PL-x 52/2009 Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr.107/2008 pentru modificarea anexei nr.1 

la Ordonanţa Guvernului nr.38/2003 privind salarizarea şi 

alte drepturi ale poliţiştilor  

8 PL-x 54/2009 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.117/2008 privind aprobarea scoaterii din 

rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităţi 

de combustibili pentru unele centrale electrice şi termice 

aflate în coordonarea Ministerului Economiei şi 

Finanţelor, Autorităţii pentru Valorificarea Activelor 

Statului şi a Ministerului Internelor şi Reformei 
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Administrative, precum şi prorogarea termenului prevăzut 

la art.1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr.136/2007 privind aprobarea scoaterii din rezerva de 

stat, sub formă de împrumut, a unor cantităţi de 

combustibil pentru Societatea Comercială 

,,Termoelectrica“- S.A., Societatea Comercială 

,,Electrocentrale“ Bucureşti – S.A., Societatea Comercială 

,,Electrocentrale“ Galaţi – S.A., Regia Autonomă pentru 

Activităţi Nucleare – Sucursala ,,ROMAG-TERMO“, 

Societatea Comercială ,,Complexul Energetic Rovinari“- 

S.A., Societatea Comercială ,,Complexul Energetic 

Turceni“- S.A., Societatea Comercială ,,Complexul 

Energetic Craiova“- S.A. şi pentru centralele termice şi 

electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor 

judeţene şi locale  

9 PL-x 56/2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr.119/2008 pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei Guvernului nr.22/2007 privind 

organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale de 

Prognoză  

10 PL-x 60/2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr.123/2008 pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei Guvernului nr.58/1998 privind 

organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în 

România  

11 PL-x 62/2009 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.134/2008 privind transmiterea unei 

suprafeţe de teren din proprietatea publică a statului şi 

administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice 
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„Gheorghe Ionescu-Şişeşti“ – Staţiunea de Cercetare şi 

Dezvoltare Agricolă Suceava, în administrarea 

Ministerului Educaţiei şi Tineretului pentru Universitatea 

„Ştefan cel Mare“ din Suceava, în scopul construirii unui 

laborator complex pentru controlul alimentelor  

12 Pl-x 65/2009 Propunere legislativă pentru completarea art.27 din Legea 

fondului funciar nr.18/1991  

13 PL-x 67/2009 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea art.13 

din Ordonanţa Guvernului nr.14/2003 privind înfiinţarea, 

organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru 

Persoanele cu Handicap  

14 Pl-x 78/2009 Propunere legislativă privind construirea unor case 

parohiale  

15 Pl-x 82/2009 Propunere legislativă privind gratuitatea la transportul în 

comun pentru pensionari  

16 PL-x 105/2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã 

a Guvernului nr. 201/2008 pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei Guvernului nr. 136/2000 privind 

măsurile de protecţie împotriva introducerii şi răspândirii 

organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau 

produselor vegetale în România  

17 PL-x 106/2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã 

a Guvernului nr. 204/2008 pentru modificarea art.III alin 

(1) din Ordonanţa Guvernului nr.3/2007 privind unele 

măsuri financiar-fiscale din domeniul protecţiei sociale  

 

 

SESIZARI IN FOND 
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18 PL-x 98/2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr.3/2009 pentru modificarea şi completarea 

unor acte normative referitoare la organizarea şi 

funcţionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru 

al Guvernului  

19 PL-x 19/2009 Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului privind 

Registrul poluanţilor emişi şi transferaţi, adoptat la Kiev 

la 21 mai 2003 şi semnat de România la Kiev la 21 mai 

2003, la Convenţia privind accesul la informaţie, 

participarea publicului la luarea deciziei şi accesul la 

justiţie în probleme de mediu, semnată la Aarhus la 25 

iunie 1998  

20 PL-x 631/2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.105/2008 privind trecerea unor imobile din 

domeniul public al statului şi din administrarea Agenţiei 

Domeniilor Statului şi a Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare 

Pomicolă Oradea în domeniul public al municipiului 

Oradea, judeţul Bihor, şi în administrarea Consiliului 

Local al Municipiului Oradea  

21 PL-x 42/2008 Proiect de Lege privind constituirea Rezervaţiei 

arheologice Dacia (Grădiştea Muncelului -Cioclovina-

Căpâlna) 

22 PL-x 61/2008 Proiect de Lege pentru modificarea art.6 din Legea 

nr.33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate 

publică, cu modificările şi completările ulterioare  

23 PL-x 588/2008 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr.115/2008 pentru modificarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.25/2007 privind stabilirea 

unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al 
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Guvernului  

24 PL-x 249/2008 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr.4/2008 pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici 

din Administraţia Naţională a Penitenciarelor  

25 PLx 676/2007 Proiect de Lege pentru modificarea art.11 din Legea nr. 

24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor 

verzi din zonele urbane 

26 PLx 716/2007 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale 

protejate, consevarea habitatelor naturale, a florei şi 

faunei sălbatice  

27 PLx 909/2007 Proiect de Lege privind respingerea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.114/2007 penreu modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.195/2005 privind protecţia mediului  

28 Pl-x 40/2009 Propunere legislativă privind creşterea capacităţii 

administrative şi a performanţelor autorităţilor şi 

instituţiilor publice  

29 Pl-x 41/2009 Propunere legislativă privind Programul naţional vizând 

construirea unor dispensare medicale şi locuinţe pentru 

medici în mediul rural  

 

Punct suplimentar 

 

 

30 Pl-x 686/2008 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 

nr.27/2008 pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul 
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DIVERSE 

 

1. Deplasări externe 

2. Discutarea scrisorii primarului Eugen Furdui – Roşia Montană 

       
La punctul 1 al ordinii de zi, a fost prezentată propunerea legislativă pentru 

modificarea şi completarea Legii 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea 

transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de 

afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, publicată în Monitorul Oficial al 

României, nr.279bis din 21/04/2003, cu modificările şi completările ulterioare      

(PLx 25/2009), ce are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii 

nr.161/2003, în sensul instituirii incompatibilităţii între calitatea de deputat şi senator, 

funcţia de memebru al Guvernului, funcţia de secretar de stat, de subsescretar de stat 

şi funcţiile asimilate acestora, funcţiile de prefect şi subprefect, de primar şi 

viceprimar, primar general şi viceprimar al municipiului Bucureşti, preşedinte şi 

vicepreşedinte al consiliului judeţean, pe de o parte şi funcţia de preşedinte, 

vicepreşedinte sau membru al comisiilor de privatizare, pe de altă parte. 

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 în şedinţa din 10 noiembrie 2008, Consiliul 

Legislativ a dat aviz favorabil, cu observaţii şi propuneri, Guvernul nu susţine 

adoptarea. 

 După examinare, respectiva propunere legislativă a fost avizată negativ, cu 

unanimitate de voturi. 

 

La punctul 2 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.19/2008 pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei Guvernului nr.29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor 
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structurale, a prefinanţării şi a cofinanţării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din 

Fondul naţional de dezvoltare, în bugetul instituţiilor implicate în gestionarea 

instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă       

(PLx 27/2009), ce are ca obiect de reglementare modificare şi completarea Ordonanţei 

Guvernului nr.29/2007, intervenţiile legislative vizând stabilirea taxei pe valoarea 

adăugată, ce urmează să fie rambursată anumitor categorii de beneficiari şi a bugetelor 

în care sunt cuprinse sume pentru finanţarea diferitelor categorii de cheltuieli, în 

funcţie de cadrul de implementare dezvoltat pentru simplificarea şi fluidizarea 

fluxurilor financiare şi eliminarea unor definiţii din actul normativ de bază sau 

modificarea definirii unor termeni.  

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

încadrează în categoria legilor ordinare, Senatul a adoptat proiectul de Lege în şedinţa 

din 29 octombrie 2008, Camera Deputaţilor este Cameră decizională, Consiliul 

Legislativ a dat aviz favorabil cu observaţii şi propuneri. 

După dezbatere, 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 Guvernului nr.20/2008 pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei Guvernului nr.79/2003 privind controlul şi recuperarea fondurilor 

comunitare, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente utilizate necorespunzător 

(PLx 28/2009).  

S-a arătat că noile dispoziţii din proiectul de ordonanţă vizează consolidarea 

atribuţiilor autorităţilor cu competenţe în gestionarea fondurilor comunitare şi 

posibilitatea delegării activităţii de constatare de către Autorităţile de management 

către Organismele Intermediare, reglementarea cursului de schimb la care vor fi 

recuperate creanţele bugetare stabilite în euro, precum şi constatarea creanţelor 

bugetare, prin structuri de control proprii, în cadrul entităţilor publice sau persoanelor 

juridice române de interes strategic naţional, cum sunt cele din sectorul transporturi. 
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S-a mai precizat că în raport de conţinutul şi natura sa, proiectul de Lege se 

încadrează în categoria legilor ordinare, Senatul a adoptat proiectul de Lege în şedinţa 

din 29 octombrie 2008, Camera Deputaţilor este Cameră decizională, Consiliul 

Legislativ a dat aviz favorabil cu observaţii şi propuneri. 

După dezbatere, respectivul proiect de Lege a fost avizat favorabil, cu  

unanimitate de voturi. 

 
La punctul 4 al ordinii de zi, a fost prezentată propunerea legislativă pentru 

completarea art.8 al Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996            (PLx 

35/2009), ce are ca obiect de reglementare completarea art.8 din Legea cadastrului şi a 

publicităţii imobiliare nr.7/1996, republicată, în sensul scutirii de la plata tarifelor de 

publicitate imobiliară, pentru prima înscriere a imobilelor restituite în baza Legii 

fondului funciar nr.18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi a 

Legii nr.10/2001 privind regimul juridic al imobilor preluate în mod abuziv în 

perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

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 în şedinţa din 29 octombrie 2008, Consiliul 

Legislativ a dat aviz favorabil, cu observaţii şi propuneri, Guvernul nu susţine 

adoptarea. 

 După examinare, respectiva propunere legislativă a fost avizată negativ, cu 

majoritate de voturi (5 împotrivă). 

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

respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.106/2008 privind înfiinţarea 

Autorităţii Naţionale pentru Comunicaţii (PLx 47/2009), ce are ca obiect de 

reglementare înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Comunicaţii, ca instituţie juridică 

în subordinea Guvernului, prin reorganizarea Autorităţii Naţionale pentru 
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Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, care se desfiinţează, şi a 

institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în informatică – ICI Bucureşti. 

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

încadrează în categoria legilor ordinare, Senatul a adoptat proiectul de Lege privind 

respingerea Ordonanţei în şedinţa din 2 februarie 2009, Camera Deputaţilor este 

Cameră decizională, Consiliul Legislativ a dat aviz favorabil cu observaţii şi 

propuneri. 

După dezbatere, respectivul proiect de Lege a fost avizat favorabil, cu  

unanimitate de voturi. 

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

respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.211/2008 pentru modificarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.106/2008 privind înfiinţarea Autorităţii 

Naţionale pentru Comunicaţii (PLx 48/2009), ce are ca obiect de reglementare 

modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.106/2008 privind înfiinţarea 

Autorităţii Naţionale pentru Comunicaţii, în sensul revizuirii unor dispoziţii adecvate 

noilor atribuţii ale instituţiei. 

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

încadrează în categoria legilor ordinare, Senatul a adoptat proiectul de Lege privind 

respingerea Ordonanţei în şedinţa din 2 februarie 2009, Camera Deputaţilor este 

Cameră decizională, Consiliul Legislativ a dat aviz favorabil cu observaţii şi 

propuneri. 

După dezbatere, respectivul proiect de Lege a fost avizat favorabil, cu  

unanimitate de voturi. 

 
La punctul 7 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege pentru respingerea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.107/2008 pentru modificarea anexei nr.1 la 

Ordonanţa Guvernului nr.38/2003 privind salarizarea şi alte drepturi ale poliţiştilor 

(PLx 52/2009), ce are ca obiect modificarea literelor A şi B din anexa nr.1 la 

Ordonanţa Guvernului nr.38/2003 privind salarizarea şi alte drepturi ale poliţiştilor, 
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aprobată prin Legea nr.353/2003, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul 

modificării coeficienţilor de ierarhizare a unor funcţii de conducere şi execuţie. 

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

încadrează în categoria legilor ordinare, Senatul a adoptat proiectul de Lege privind 

respingerea Ordonanţei în şedinţa din 4 februarie 2009, Camera Deputaţilor este 

Cameră decizională, Consiliul Legislativ a dat aviz favorabil cu observaţii şi 

propuneri. 

După dezbatere, respectivul proiect de Lege a fost avizat favorabil, cu  

unanimitate de voturi. 

 
 La punctul 8 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.117/2008 privind aprobarea scoaterii din 

rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităţi de combustibili pentru unele 

centrale electrice şi termice aflate în coordonarea Ministerului Economiei şi 

Finanţelor, Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului şi a Ministerului 

Internelor şi Reformei Administrative, precum şi prorogarea termenului prevăzut la 

art.1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.136/2007 privind aprobarea scoaterii 

din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităţi de combustibil pentru 

Societatea Comercială ,,Termoelectrica“- S.A., Societatea Comercială 

,,Electrocentrale“ Bucureşti – S.A., Societatea Comercială ,,Electrocentrale“ Galaţi – 

S.A., Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare – Sucursala ,,ROMAG-TERMO“, 

Societatea Comercială ,,Complexul Energetic Rovinari“- S.A., Societatea Comercială 

,,Complexul Energetic Turceni“- S.A., Societatea Comercială ,,Complexul Energetic 

Craiova“- S.A. şi pentru centralele termice şi electrice de termoficare aflate în 

administrarea consiliilor judeţene şi locale (PLx 54/2009). 

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

încadrează în categoria legilor ordinare, Senatul a adoptat proiectul de Lege privind 

respingerea Ordonanţei în şedinţa din 4 februarie 2009, Camera Deputaţilor este 
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Cameră decizională, Consiliul Legislativ a dat aviz favorabil cu observaţii şi 

propuneri. 

După dezbatere, respectivul proiect de Lege a fost avizat favorabil, cu  majoritate 

de voturi (1 abţinere). 

 
La punctul 9 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.119/2008 pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei Guvernului nr.22/2007 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei 

Naţionale de Prognoză (PLx 56/2009), ce are ca obiect de reglementare trecerea 

acestui organ de specialitate al administraţiei publice centrale din subordinea 

Guvernului şi coordonarea secretarului general al Guvernului, în subordinea 

Ministerului Economiei şi Finanţelor. 

Totodată, modificările şi completările preconizate, au în vedere asigurarea unei 

mai bune reglementări a modului în care Comisia poate încheia contracte de cercetare-

dezvoltare, îmbunătăţirea relaţiilor instituţionale şi profesionale cu administraţia 

publică locală, precum şi stabilizarea şi asigurarea resurselor umane necesare 

îndeplinirii atribuţiilor conferite prin lege. 

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

încadrează în categoria legilor ordinare, Senatul a adoptat proiectul de Lege în şedinţa 

din 9 februarie 2009, Camera Deputaţilor este Cameră decizională, Consiliul 

Legislativ a dat aviz favorabil cu observaţii şi propuneri. 

După dezbatere, respectivul proiect de Lege a fost avizat favorabil, cu  

unanimitate de voturi. 

 
La punctul 10 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.123/2008 pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei Guvernului nr.58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea 

activităţii de turism în România (PLx 60/2009), ce are ca obiect de reglementare 

modificarea şi completarea O.G. nr.58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea 

activităţii de turism în România, cu modificările şi completările ulterioare, creându-se 
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cadrul legal ce va permite alocarea unor sume din bugetul Ministerului IMM-urilor, 

comerţului şi mediului de afaceri, pentru finanţarea execuţiei lucrărilor de investiţii şi 

turism, de către consiliile locale, prin dirijarea fondurilor către bugetele locale cu 

această destinaţie. 

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

încadrează în categoria legilor ordinare, Senatul a adoptat proiectul de Lege privind 

respingerea Ordonanţei în şedinţa din 9 februarie 2009, Camera Deputaţilor este 

Cameră decizională, Consiliul Legislativ a dat aviz favorabil cu observaţii şi 

propuneri. 

După dezbatere, respectivul proiect de Lege a fost avizat favorabil, 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.134/2008 privind transmiterea unei suprafeţe 

de teren din proprietatea publică a statului şi administrarea Academiei de Ştiinţe 

Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti“ – Staţiunea de Cercetare şi Dezvoltare 

Agricolă Suceava, în administrarea Ministerului Educaţiei şi Tineretului pentru 

Universitatea „Ştefan cel Mare“ din Suceava, în scopul construirii unui laborator 

complex pentru controlul alimentelor (PLx 62/2009), ce se referă la transmiterea unei 

suprafeţe de teren, proprietate publică a statului, din administrarea Academiei de 

Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu Sişeşti“ – Staţiunea de Cercetare şi 

Dezvoltare Agricolă Suceava, în administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi 

Tineretului pentru Universitatea „Stefan cel Mare“ din Suceava, în scopul construirii 

unui laborator complex pentru controlul alimentelor în cadrul Facultăţii de Inginerie 

Alimentară. 

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

încadrează în categoria legilor ordinare, Senatul a adoptat proiectul de Lege privind 

respingerea Ordonanţei în şedinţa din 9 februarie 2009, Camera Deputaţilor este 
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Cameră decizională, Consiliul Legislativ a dat aviz favorabil cu observaţii şi 

propuneri. 

După dezbatere, respectivul proiect de Lege a fost avizat favorabil, cu  

unanimitate de voturi. 

 
 

La punctul 12 al ordinii de zi, a fost prezentată propunerea legislativă pentru 

completarea art.27 din Legea fondului funciar nr.18/1991 (PLx 65/2009), ce are ca 

obiect de reglementare completarea art.27 din Legea fondului funciar nr.18/1991, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, avându-se în vedere ca 

structurile reprezentative ale unităţilor de cult, care nu au fost expropriate, să poată 

solicita prefectului emiterea titlurilor de proprietate în baza inventarelor deţinute de 

acestea. 

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 în şedinţa din 4 februarie 2009, Consiliul 

Legislativ a dat aviz favorabil, cu observaţii şi propuneri, Guvernul nu susţine 

adoptarea. 

 După examinare, respectiva propunere legislativă a fost avizată negativ, cu 

unanimitate de voturi. 

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

modificarea şi completarea art.13 din Ordonanţa Guvernului nr.14/2003 privind 

înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu 

Handicap (PLx 67/2009), ce are ca obiect de reglementare modificarea alin.(7)-(11) 

ale art.13 din Ordonanţa Guvernului nr.14/2003 şi completarea aceluiaşi articol cu un 

nou alineat.  

Intervenţiile legislative preconizate au ca scop modificarea structurii comisiilor 

de evaluare a persoanelor cu handicap pentru adulţi şi a secretariatului acestor comisii, 

determinată de modificarea legislaţiei în domeniu cu referire la               Legea nr. 
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448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 

republicată, cu modificările ulterioare. 

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

încadrează în categoria legilor ordinare, Senatul a respins proiectul de în şedinţa din 4 

februarie 2009, Camera Deputaţilor este Cameră decizională, Consiliul Legislativ a 

dat aviz favorabil cu observaţii şi propuneri, Guvernul nu susţine adoptarea. 

După dezbatere, respectivul proiect de Lege a fost avizat favorabil, cu  

unanimitate de voturi. 

 
La punctul 14 al ordinii de zi, a fost prezentată propunerea legislativă privind 

construirea unor case parohiale (PLx 78/2009), ce are ca obiect de reglementare 

construirea unor case parohiale în perioada 2009-2012, după un proiect tip, aprobat de 

Ministerul Culturii şi Cultelor, urmând ca acestea să facă parte din domeniul public al 

unităţilor administrativ-teritoriale.  

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 în şedinţa din 4 februarie 2009, Consiliul 

Legislativ a dat aviz favorabil, cu observaţii şi propuneri, Guvernul nu susţine 

adoptarea. 

 După examinare, respectiva propunere legislativă a fost avizată negativ, cu 

majoritate de voturi (1 abţinere). 

 

La punctul 15 al ordinii de zi, a fost prezentată propunerea legislativă privind 

gratuitatea la transportul în comun pentru pensionari (PLx 82/2009), ce are ca obiect 

de reglementare asigurarea gratuităţii transportului în comun pentru pesionari.  

Se preconizează ca 50% din aceste gratuităţi la transportul în comun, să se 

asigure de la bugetul de stat prin Ministerul Muncii, iar diferenţa de 50% să se asigure 

din bugetele locale, către consiliile locale. 
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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 în şedinţa din 4 februarie 2009, Consiliul 

Legislativ a dat aviz favorabil, cu observaţii şi propuneri. 

 După examinare, respectiva propunere legislativă a fost avizată negativ, cu 

unanimitate de voturi. 

 

La punctul 16 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 201/2008 pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de protecţie 

împotriva introducerii şi răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor 

sau produselor vegetale în România (PLx 105/2009). 

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

încadrează în categoria legilor ordinare, Senatul a respins proiectul de în şedinţa din 4 

februarie 2009, Camera Deputaţilor este Cameră decizională, Consiliul Legislativ a 

dat aviz favorabil cu observaţii şi propuneri.   

După dezbatere, respectivul proiect de Lege a fost avizat favorabil, cu  

unanimitate de voturi. 

 

La punctul 17 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 204/2008 pentru modificarea art.III 

alin (1) din Ordonanţa Guvernului nr.3/2007 privind unele măsuri financiar-fiscale din 

domeniul protecţiei sociale (PLx 106/2009). 

Prin acest proiect se preconizează prelungirea termenului de acordare a 

contravalorii în lei a trusoului pentru nou-născuţi, potrivit Legii nr.482/2006, cu 

modificările ulterioare, până la sfârşitul anului 2009, astfel încât acest drept să fie 

acordat tuturor beneficiarilor.  

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

încadrează în categoria legilor ordinare, a fost adoptat de Senat în şedinţa din 11 
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februarie 2009, Camera Deputaţilor este Cameră decizională, Consiliul Legislativ a 

dat aviz favorabil cu observaţii şi propuneri.   

După dezbatere, respectivul proiect de Lege a fost avizat favorabil, cu  

unanimitate de voturi. 

 

La punctul 18 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.3/2009 pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative referitoare la organizarea şi funcţionarea unor 

structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului (PLx 98/2009), ce are ca obiect 

de reglementare modificarea dispoziţiilor unor acte normative privind organizarea şi 

funcţionarea Guvernului, în scopul îmbunătăţirii activităţii unor structuri din cadrul 

aparatului de lucru al Guvernului. 

Prin noua reglementare se preconizează, printre altele, înfiinţarea Corpului de 

Control al Primului-Ministru, ca departament în cadrul aparatului de lucru al 

Guvernului şi trecerea Departamentului pentru Lupta Antifraudă, din structura 

Cancelariei Primului-Ministru, în cadrul aparatului de lucru al Guvernului.  

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

După dezbatere, respectivul proiect de Lege a fost adoptat, cu amendamente 

respinse, cu  majoritate de voturi (5 împotrivă). 

 

La punctul 19 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege pentru ratificarea 

Protocolului privind Registrul poluanţilor emişi şi transferaţi, adoptat la Kiev la 21 

mai 2003 şi semnat de România la Kiev la 21 mai 2003, la Convenţia privind accesul 

la informaţie, participarea publicului la luarea deciziei şi accesul la justiţie în 

probleme de mediu, semnată la Aarhus la 25 iunie 1998 (PLx 19/2009). 

 Proiectul de lege are ca obiect ratificarea Protocolului privind Registrul 

poluanţilor emişi şi transferaţi, adoptat la Kiev la 21 mai 2003 şi semnat de România 
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la Kiev la 21 mai 2003, la Convenţia privind accesul la informaţie, participarea 

publicului la luarea deciziei şi accesul la justiţie în probleme de mediu, semnată la 

Aarhus la 25 iunie 1998, ratificată de Români prin Legea nr. 86/2000.  

 Protocolul de la Kiev (PRTR) este un tratat multilateral, elaborat în baza art. 

5 paragraful 9 şi a art.10 paragraful 2 din Convenţia Aarhus şi reprezintă principalul 

mecanism de aplicare la nivel mondial a principiilor şi obiectivelor acestei convenţii.  

 Obiectivul Protocolului Kiev este acela de a promova accesul publicului la 

informaţie, stipulând obligaţia Părţilor privind înfiinţarea de registre publice coerente, 

integrate, pentru poluanţii emişi şi transferaţi la nivelul fiecărei ţări, precum şi 

asigurarea unui acces liber şi uşor la datele conţinute de acesta, pentru publicul 

interesat. 

 Principale beneficii legate de înfiinţarea acestor registre publice sunt 

aducerea la cunoştinţa publicului interesat a principalelor surse de poluare, creşterea 

responsabilităţii şi a interesului operatorilor economici de a realiza investiţii pentru 

punerea în practică a unor tehnologii moderne şi performante, creşterea eficienţei 

instalaţiilor, dar şi a performanţelor de mediu, prin promovarea unei dezvoltări 

durabile.  

 La nivel european, prevederile Protocolului Kiev (PRTR) sunt 

implementate prin Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 

166/2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi 

şi modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE (IPPC), pentru a 

cărui implementare la nivel naţional a fost adoptată Hotărârea Guvernului nr. 

140/2008. 

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

După dezbatere, respectivul proiect de Lege a fost adoptat, cu unanimitate de 

voturi. 

 



 20 
 

La punctul 20 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.105/2008 privind trecerea unor imobile din 

domeniul public al statului şi din administrarea Agenţiei Domeniilor Statului şi a 

Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare Pomicolă Oradea în domeniul public al municipiului 

Oradea, judeţul Bihor, şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Oradea 

(PLx 631/2008), ce are ca obiect de reglementare trecerea unor imobile din domeniul 

public al statului şi din administrarea Staţiunii de Cercetare Pomicolă Oradea, în 

domeniul public al municipiului Oradea, judeţul Bihor, şi în administrarea Consiliului 

Local al Municipiului Oradea, în vederea dezvoltării unor proiecte de interes public 

municipal, prin derogare de la prevederile art.223 şi 224 din Legea nr.290/2002 privind 

organizarea şi funcţionarea unităţilor de cercetare-dezvoltare din domeniile 

agriculturii, silviculturii, industriei alimentare şi a Academiei de Ştiinţe Agricole şi 

Silvice „Gheorghe Ionescu-Sişeşti“, cu modificările şi completările ulterioare. 

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

încadrează în categoria legilor organice şi Camera Deputaţilor este Cameră 

decizională.   

S-a arătat că la data de 4.11.2008 a fost întocmit şi predat un raport de adoptare a 

proiectului de Lege, iar în şedinţa din 3 februarie 2009, plenul Camerei Deputaţilor a 

hotărât retrimiterea la Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi 

echilibru ecologic, în vederea reexaminării şi depunerii unui nou raport, pentru 

clarificarea unor aspecte legate de destinaţia terenurilor. 

După dezbatere, respectivul proiect de Lege a fost adoptat, cu unanimitate de 

voturi. 

 

La punctul 21 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege privind 

constituirea Rezervaţiei arheologice Dacia (Grădiştea Muncelului –Cioclovina-

Căpâlna) (PLx 42/2009), ce are ca obiect de reglementare constituirea Rezervaţiei 

arheologice Dacia (Grădiştea Muncelului – Cioclovina – Căpâlna), ca zonă de 

importanţă naţională şi internaţională cu patrimoniu arheologic, naturalistic şi 
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etnografic, care va cuprinde partea central-vestică a României şi care necesită 

clarificarea unor aspecte privind statutul multiplu al zonei cuprinse astăzi în Parcul 

Natural Grădiştea Muncelului – Cioclovina precum şi statutul cetăţilor dacice.  

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

încadrează în categoria legilor ordinare, Senatul a adoptat proiectul de Lege, Camera 

Deputaţilor este Cameră decizională, Consiliul Legislativ a dat aviz favorabil, Comisia 

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

de informare în masă a dat aviz favorabil, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a 

dat aviz negativ, Guvernul nu susţine adoptarea. 

S-a arătat că la data de 10.11.2008 a fost predat un raport de adoptare a 

proiectului de Lege, cu modificări şi completări. 

In data de 10 februarie 2009, plenul Camerei Deputaţilor a retrimis proiectul de 

Lege, Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 

ecologic, în vederea reexaminării şi întocmirii unui raport suplimentar. 

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

voturi (4 abţineri). 

 

La punctul 22 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege pentru 

modificarea art.6 din Legea nr.33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate 

publică, cu modificările şi completările ulterioare (PLx 61/2008), ce are ca obiect de 

reglementare modificarea art.6 din Legea privind exproprierea pentru cauză de 

utilitate publică, nr.33 din 1994, în sensul introducerii parcurilor, grădinilor botanice, 

grădinilor zoologice şi bazelor sportive, proprietate publică şi privată, aflate în 

administrarea consiliilor locale şi a Consiliului General al Municipiului Bucureşti şi 

amenajate din bani publici, în cadrul lucrărilor de utilitate publică. 

 S-a arătat că la data de 27.11.2008, a fost predat un raport de adoptare, cu 

amendamente admise, a proiectului de Lege. 
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In data de 3 februarie 2009, plenul Camerei Deputaţilor a retrimis proiectul de 

Lege, Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 

ecologic, în vederea reexaminării şi întocmirii unui raport suplimentar. 

S-a precizat 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, Comisia 

juridică, de disciplină şi imunităţi a dat aviz favorabil.   

Supus dezbaterii, respectivul proiect de Lege a fost amânat, cu  majoritate de 

voturi (1 împotrivă). Termen amânare: 2 săptămâni. 

 

La punctul 23 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.115/2008 pentru modificarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru 

reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului (PLx 588/2008), ce are ca obiect de 

reglementare modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/2007 privind 

stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului, aprobată 

cu modificări şi completări prin Legea nr. 99/2008, cu modificările şi completările 

ulterioare, în sensul suplimentării numărului de posturi, ce urmează să fie alocate 

Compartimentului inspectorilor guvernamentali, din cadrul Secretariatului General al 

Guvernului în cadrul Cancelariei Primului-ministru, a compartimentului specializat 

care asigură administrarea sistemului informatic al instituţiilor şi structurilor ce 

funcţionează în sediul Guvernului şi al altor structuri din cadrul aparatului de lucru al 

Guvernului. 

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

După dezbatere, respectivul proiect de Lege a fost adoptat, cu  unanimitate de 

voturi. 
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La punctul 24 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.4/2008 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici din 

Administraţia Naţională a Penitenciarelor (PLx 249/2009), ce are ca obiect de 

reglementare modificarea şi completarea Legii nr.293/2004 privind Statutul 

funcţionarilor publici din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, în vederea 

realizării cadrului legislativ adecvat acestei categorii de funcţionari publici cu statut 

special şi corelării cu prevederile Legii nr.275/2006 privind executarea pedepselor şi a 

măsurilor dispuse de organele judiciare, în cursul procesului penal. 

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

încadrează în categoria legilor organice şi a fost adoptat de Senat, Camera Deputaţilor 

este Cameră decizională, Consiliul Legislativ a dat aviz favorabil, Comisia juridică, de 

disciplină şi imunităţi a dat aviz favorabil, Comisia pentru muncă şi protecţie socială a 

dat aviz favorabil. 

S-a arătat că la data de 19.09.2008 a fost întocmit şi predat un raport de aprobare 

cu amendamente admise, a proiectului de lege. 

În data de 3.02.2008, plenul Camerei Deputaţilor a hotărât retrimiterea 

proiectului de Lege, la Comisie, în vederea reexaminării şi depunerii unui nou raport. 

În luna decembrie 2008, a fost publicată OUG nr.194/2008 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special 

din Administraţia Naţională a Penitenciarelor. 

În şedinţa curentă, s-au pus în dezbatere amendamentele depuse la Comisie, iar 

Ministerul Justiţiei a solicitat adoptarea proiectului de Lege, în forma adoptată de 

Senat, deoarece amendamentele respective, au fost preluate de OUG nr.194/2008 

pentru modificarea şi completarea Legii nr.293/2004 privind Statutul funcţionarilor 

publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor. 

După dezbatere, respectivul proiect de Lege a fost adoptat, în forma Senatului, cu 

amendamente respinse, cu  unanimitate de voturi. 
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La punctul 25 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege pentru 

modificarea art.11 din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea 

spaţiilor verzi din zonele urbane (PLx 676/2009), noutatea reglementării propuse 

constând în interzicerea emiterii de autorizaţii pentru construcţiile şi amenajările de 

orice tip pe spaţiile verzi. 

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

încadrează în categoria legilor ordinare şi a fost adoptat de Senat, Camera Deputaţilor 

este Cameră decizională, Consiliul Legislativ a dat aviz favorabil, Comisia juridică, de 

disciplină şi imunităţi  a dat aviz favorabil, Ministerul Mediului şi Ministerul 

Administraţiei şi Internelor nu susţin adoptarea proiectului de Lege. 

În data de 01.11.2007 a fost întocmit şi predat un raport de respingere a proiectului 

de Lege, ce a fost retrimis la Comisie, de plenul Camerei Deputaţilor, în vederea 

reexaminării şi întocmirii unui raport suplimentar, întrucât au apărut unele precizări şi 

unele elemente în plus, cu termen de depunere 12.11.2007. 

După dezbatere, respectivul proiect de Lege a fost respins, cu  majoritate de voturi 

(7 împotrivă). 

 

La punctul 26 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale 

protejate, consevarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice (PLx 716/2007), 

ce asigură transpunerea definiţiilor cuprinse în directivele din domeniul protecţiei 

naturii. Au fost introduse articole noi, privind procedurile de evaluare a impactului 

programelor şi planurilor privind ariile naturale protejate. S-a stabilit sistemul de 

monitorizare a stării de conservare a habitatelor naturale şi a speciilor sălbatice de 

interes comunitar, precum şi sancţiunile aplicabile în cazul nerespectării prevederilor 

stipulate în Regulamentul Comisiei Europene. 

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

încadrează în categoria legilor organice şi a fost adoptat de către  Senat, Camera 
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Deputaţilor este Cameră decizională, Consiliul Legislativ a dat aviz favorabil, Comisia 

juridică, de disciplină şi imunităţi  a dat aviz favorabil.   

În data de 28. 11.2007 a fost întocmit şi predat un Raport de aprobare a 

proiectului de Lege, ce a fost retrimis la Comisie în vederea reexaminării şi întocmirii 

unui raport suplimentar.   

Supus dezbaterii, respectivul proiect de Lege a fost amânat, cu  unanimitate de 

voturi. Termen amânare: 2 săptămâni. 

 

La punctul 27 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege privind 

respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.114/2007 pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind protecţia 

mediului (PLx 909/2007). 

Adoptarea prezentului proiect de Lege pe calea unei ordonanţe de urgenţă este 

justificată ţinând cont şi de interesul public de a atinge, într-un timp cât mai scurt, 

standardul de 26 mp de spaţiu verde, pentru fiecare locuitor, în scopul îmbunătăţirii 

factorilor de mediu, protejării şi gestionării durabile a acestora, precum şi a creşterii 

standardelor de viaţă a locuitorilor, prin înfiinţarea de noi parcuri, scuare şi 

aliniamente plantate, reabilitării celor existente şi mai ales, în scopul interzicerii 

desfiinţării zonelor verzi existente. 

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

încadrează în categoria legilor organice şi a fost adoptat de către  Senat, Camera 

Deputaţilor este Cameră decizională, Consiliul Legislativ a dat aviz favorabil, Comisia 

juridică, de disciplină şi imunităţi  a dat aviz favorabil, cu amendamente, Comisia 

pentru industrii şi servicii a dat aviz favorabil, cu amendamente admise şi respinse, 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice a dat 

aviz favorabil. 

Supus dezbaterii, respectivul proiect de Lege a fost amânat, cu  majoritate de 

voturi (2 împotrivă), stabilindu-se ca raportor: doamna deputat Lucia Ana Varga. 

Termen amânare: 2 săptămâni. 
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De asemenea, s-a hotărât organizarea unei dezbateri publice cu privire la 

proiectul de Ordonanţă, în ziua de luni, 2 martie a.c, orele 11.00, cu participarea 

reprezentanţilor Ministerului Mediului, ai Ministerului Dezvoltării Regionale şi 

Locuinţelor, reprezentanţi ai structurilor asociative şi ai ONG-urilor de mediu.  

 

La punctul 28 al ordinii de zi, a fost prezentată propunerea legislativă privind 

creşterea capacităţii administrative şi a performanţelor autorităţilor şi instituţiilor 

publice (PLx 40/2009), ce are drept scop creşterea capacităţii administrative, a 

performanţelor autorităţilor şi instituţiilor publice şi ale serviciilor publice. 

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 în şedinţa din 22.12.2008, Consiliul Legislativ 

a dat aviz favorabil, cu observaţii şi propuneri.  

 După examinare, respectiva propunere legislativă a fost respinsă, cu majoritate 

de voturi (6 împotrivă). 

 

La punctul 29 al ordinii de zi, a fost prezentată propunerea legislativă privind 

Programul naţional vizând construirea unor dispensare medicale şi locuinţe pentru 

medici în mediul rural (PLx 41/2009), ce are ca obiect de reglementare stabilirea unui 

program naţional vizând construirea unor dispensare medicale şi locuinţe pentru 

medici în mediul rural. Astfel, se prevede că în cazul comunelor unde nu există 

dispensare medicale şi locuinţe pentru medici, consiliile locale sunt obligate să adopte 

hotărâri pentru a asigura, cu titlu gratuit, terenul aferent acestor construcţii, cheltuielile 

privind viabilizarea terenului urmând să fie asigurate în procent de 50% din bugetul 

local şi 50% din bugetul judeţului. 

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 în şedinţa din 22.12.2008, Consiliul Legislativ 

a dat aviz favorabil, cu observaţii şi propuneri.  
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 După examinare, respectiva propunere legislativă a fost respinsă, cu majoritate 

de voturi (2 împotrivă). 

 

La punctul 30, introdus suplimentar pe ordinea de zi, a fost prezentat proiectul 

de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.27/2008 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul        (PLx 

686/2008). 

Se prevede asigurarea unei Strategii de dezvoltare teritorială a României pe 

termen lung, asigurarea corelării planurilor de amenajare a teritoriului cu strategiile de 

dezvoltare şi planurile de investiţii publice aferente pentru comune, oraşe, municipii şi 

judeţe, limitarea posibilităţilor de derogare de la prevederile documentaţiilor de 

urbanism aprobate, clarificarea domeniilor de aplicare ale documentaţiilor de 

urbanism şi a relaţiilor dintre ele. 

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

încadrează în categoria legilor ordinare şi a fost adoptat de către  Senat, Camera 

Deputaţilor este Cameră decizională, Consiliul Legislativ a dat aviz favorabil, Comisia 

juridică, de disciplină şi imunităţi  a dat aviz favorabil. 

Supus dezbaterii, respectivul proiect de Lege a fost amânat, cu  majoritate de 

voturi, (5 abţineri). Termen amânare: 3 săptămâni. Raportori: domnul deputat 

Vasile Gherasim şi domnul deputat Sorin Zamfirescu. 

 

La punctul 1 al secţiunii Diverse, au fost discutate invitaţiile adresate 

membrilor Comisiei pentru a participa la diferite evenimente externe. 

La punctul 2 al secţiunii Diverse, referitor la scrisoarea domnului Eugen 

Furdui, primarul localităţii Roşia Montană, discuţiile au fost amânate pentru o dată 

ulterioară. 

 În finalul şedinţei, ca urmare a epuizării ordinii de zi, doamna deputat Sulfina 

Barbu, preşedinte al Comisiei, a menţionat că ziua de 26 februarie a.c., va fi 

dedicată studiului individual al proiectelor de Lege aflate pe agenda Comisiei şi 
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amânate în cadrul dezbaterilor, adresând totodată rugămintea, ca raportorii 

desemnaţi pentru anumite proiecte de acte normative, să se întâlnească pentru 

pregătirea raportărilor. 

 
 

 

 

       PREŞEDINTE,              SECRETAR, 

SULFINA BARBU     MIHAI CRISTIAN APOSTOLACHE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Red. Consilier parlamentar 
       Baban Mona Georgeta 
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