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AMENAJAREA TERITORIULUI SI ECHILIBRU                      

                        ECOLOGIC   
 

                                                                                     
PROCES VERBAL 

 din zilele de 6 şi 7 mai 2009  
 
 

Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 

ecologic şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 6 şi 7 mai 2009. 

         La lucrările Comisiei din zilele de 6 şi 7 mai 2009, din numărul total de 31 

deputaţi membri ai Comisiei, au fost prezenţi 27 deputaţi, fiind absenţi domnii 

deputaţi: Victor Boiangiu (Grupul parlamentar al PD-L), Ioan Oltean (Grupul 

parlamentar al PD-L), Ludovic Orban (Grupul parlamentar al PNL), Radu Bogdan 

Ţîmpău (Grupul parlamentar al PNL). 

           Lucrările şedinţei Comisiei, din ziua de 6 mai 2009, au fost conduse de 

doamna deputat Sulfina Barbu, preşedintele Comisiei pentru administraţie publică, 

amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic. 

           Pe ordinea de zi a şedinţei Comisiei, din data de 6 mai 2009, au figurat 

următoarele puncte: 

SESIZĂRI IN FOND 

 

1. PLx 212/2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.228/2008 pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative. 

2. PLx 192/2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.214/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr.50/1991 

privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii. 



 2 
 

3. PLx 220/2009 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvenului nr.18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor 

de locuinţe. 

4. PLx 687/2008 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 

nr.25/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu. 

5. PLx 182/2009 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din zonele 

urbane. 

6. PLx 909/2007 Proiect 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. 

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

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.228/2008 pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative (PLx 212/2009), ce are ca obiect de reglementare 

modificarea şi completarea unor acte normative cu privire la atribuirea contractelor 

de achiziţie publică, al autorizării executării lucrărilor de construire şi a celor 

privind drumurile, în scopul executării lucrărilor de construire de drumuri de interes 

naţional, în termenele de execuţie stabilite. 

Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 

ecologic, a fost sesizată pentru dezbaterea în fond şi întocmirea unui raport comun 

cu Comisia pentru industrii şi servicii. 

S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor organice şi a 

fost adoptat de Senat, în şedinţa din 23 martie 2009, Consiliul Legislativ a dat aviz 

favorabil, cu observaţii şi propuneri, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a dat 

aviz negativ, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

Supus dezbaterilor, pe articole, respectivul proiect de Lege a fost amânat, cu 

unanimitate de voturi,  pentru a fi analizate amendamentele primite la Comisiei şi 

pentru a se realiza corelarea legislativă. Termen amânare: 1 săptămână.  
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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.214/2008 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii 

(PLx 192/2009), ce are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii 

nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, în sensul armonizării legislaţiei naţionale 

specifice autorizării executării lucrărilor de construcţii, cu legislaţia comunitară şi 

legislaţia română pentru protecţia mediului care transpune directivele europene în 

domeniu. 

Pentru acest proiect de lege au fos nominalizaţi raportori: doamna deputat 

Antonella Marinescu şi domnul deputat Zanfir Iorguş. 

S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor organice şi a 

fost adoptat de Senat, în şedinţa din 11.03.2009, Consiliul Legislativ a dat aviz 

favorabil, cu observaţii şi propuneri, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a 

dat aviz favorabil, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

Proiectul de lege a fost amânat, cu unanimitate de voturi, ca urmare a lipsei 

reprezentantului Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei. Termen amânare: 1 

săptămână.  

 

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

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvenului nr.18/2009 privind creşterea 

performanţei energetice a blocurilor de locuinţe (PLx 220/2009), ce are ca obiect de 

reglementare stabilirea lucrărilor de intervenţie pentru izolarea termică a blocurilor 

de locuinţe construite după proiecte elaborate în perioada 1950 – 1990, etapele 

necesare realizării lucrărilor, modul de finanţare a acestora; obligaţiile şi 

răspunderile autorităţilor administraţiei publice şi ale asociaţiilor de proprietari, în 

scopul creşterii performanţelor energetice ale acestor blocuri de locuinţe.  
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S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor ordinare şi a 

fost adoptat de Senat, Consiliul Legislativ a dat aviz favorabil, cu observaţii şi 

propuneri, Camera Deputaţilor este Cameră decizională.   

Pentru acest proiect de lege au fost stabiliţi raportori: domnul deputat Vasile 

Gherasim, doamna deputat Lucia Ana Varga, domnul deputat Victor Boiangiu, 

domnul deputat Mircea Duşa. 

La solicitarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei, respectivul 

proiect de lege a fost amânat, cu unanimitate de voturi. Termen amânare:                 1 

săptămână. 

 

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

aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.25/2008 pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu  (Plx 

687/2008). 

S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor ordinare şi a 

fost adoptat de Senat, Consiliul Legislativ a dat aviz favorabil, Comisia juridică de 

disciplină şi imunităţi a dat aviz favorabil, Comisia pentru agricultură, silvicultură, 

industrie alimentară şi servicii specifice a dat aviz favorabil, cu observaţii şi 

propuneri, Comisia pentru industrii şi servicii a dat aviz favorabil, cu amendamente, 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

La solicitarea Ministerului Mediului, respectivul proiect de lege a fost amânat, 

cu unanimitate de voturi. Termen amânare: 1 săptămână. 

 

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

modificarea şi completarea Legii nr.24/2007 privind reglementarea şi administrarea 

spaţiilor verzi din zonele urbane (Plx 182/2009), ce are ca obiect de reglementare 

modificarea şi completarea Legii nr.24/2007 privind reglementarea şi administrarea 

spaţiilor verzi din zonele urbane, în sensul instituirii unor măsuri suplimentare 
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pentru stoparea procesului de diminuare şi degradare a suprafeţelor spaţiilor verzi 

din intravilanul localităţilor. 

S-a arătat că proiectul de Lege se încadrează în categoria legilor ordinare şi a 

fost adoptat de Senat, în şedinţa din 4 martie 2009, Consiliul Legislativ a dat aviz 

favorabil, cu observaţii şi propuneri, Comisia juridică de disciplină şi imunităţi a dat 

aviz favorabil, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

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

de voturi, ca urmare a solicitării primite din partea Ministerului Dezvoltării 

Regionale şi Locuinţei şi a Ministerului Mediului. Termen amânare: 1 săptămână.  

 

La punctul 6 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul 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 (PLx 909/2007).  

S-a arătat că proiectul de Lege se încadrează în categoria legilor organice şi a 

fost adoptat de Senat, Consiliul Legislativ a dat aviz favorabil; Comisia pentru 

agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice 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; Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

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

voturi, ca urmare a solicitării primite de la Ministerului Mediului. Termen amânare: 

1 săptămână.  

 

La capitolul Diverse, s-a discutat propunerea domnului deputat Attila Korodi, 

de a se organiza o dezbatere publică privind 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) şi a proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 



 6 
 

Guvernului nr.154/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea 

habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice şi a Legii vânătorii şi a protecţiei 

fondului cinegetic nr.407/2006 (Plx 177/2009), la care să fie invitaţi reprezentanţii 

structurilor asociative ale autorităţilor locale şi s-a hotărât, cu unanimitate de voturi, 

ca acest eveniment să aibă loc, luni 11 mai 2009, la Camera Deputaţilor. Pentru 

aceste proiecte de lege, au fost stabiliţi ca raportori: doamna deputat Sulfina Barbu, 

doamna deputat Lucia Ana Varga şi domnul deputat Attila Korodi. 

 

Un alt subiect discutat în cadrul secţiunii Diverse, a fost cel referitor la 

priorităţile preşedinţiei suedeze a Uniunii Europene, prezentate de doamna 

preşedintă Sulfina Barbu, care a subliniat importanţa ce trebuie acordată urmăririi 

temelor legate de politicile de mediu, schimbările climatice şi Strategiei pentru 

Marea Baltică, care poate constitui un model pentru abordarea problematicii Mării 

Negre.  

 

În ziua de 7 mai 2009, lucrările Comisiei s-au desfăşurat pe grupuri de lucru, 

organizate de raportori şi prin studiu individual asupra proiectelor de lege aflate pe 

ordinea de zi şi amânate. 

 
   PREŞEDINTE,                       SECRETAR, 

 

SULFINA BARBU                    MIHAI CRISTIAN APOSTOLACHE 

 
 
 
 
 
 
Red. Consilier parlamentar 
       Baban Mona Georgeta 
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