
  PARLAMENTUL ROMÂNIEI    
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ,                 10.06.2009        
AMENAJAREA TERITORIULUI SI ECHILIBRU                      

                        ECOLOGIC   
 

                                                                                     
PROCES VERBAL 

 din ziua de 10 iunie 2009  
 
 

Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 

ecologic şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 10 iunie 2009. 

          La lucrările Comisiei din ziua de 10 iunie 2009, din numărul total de             

31 membri ai Comisiei, au fost prezenţi 29 deputaţi, fiind absenţi: domnul deputat 

Ioan Oltean (Grupul parlamentar al PD-L) şi domnul deputat Dumitru Părdău 

(Grupul parlamentar al PD-L). 

           În ziua de 10 iunie 2009, la dezbateri, au participat ca invitaţi: domnul Ioan 

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

domnul Vlad Marcoci, Preşedinte al Administraţiei Naţionale a Fondului pentru 

Mediu, domnul Mihail Fâcă, Preşedinte al Agenţiei Naţionale pentru Protecţia 

Mediului, doamna Liliana Vârtopeanu, Consilier în cadrul Ministerului Mediului, 

domnul Adrian Chesaru, Consilier în cadrul Ministerului Mediului, domnul Dan 

Iaru, Director în cadrul Secretariatului General al Guvernului, domnul Mihai 

Busuioc, Preşedinte al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, 

domnul Stamatiade Cristian, Director general în cadrul Ministerului Dezvoltării 

Regionale şi Locuinţei, domnul Marin Pătuleanu, Consilier în cadrul Ministerului 

Administraţiei şi Internelor, domnul Bădin Cătălin, Şef serviciu în cadrul Agenţiei 

Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, domnul Vajda Zsombor, Director 

adjunct în cadrul Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale, doamna 

Ciocan Camelia, Consilier în cadrul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii. 
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           Lucrările şedinţei Comisiei, din ziua de 10 iunie 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 10 iunie 2009, au figurat 

următoarele puncte: 

SESIZARI IN FOND 

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

nr.24/2007 privind reglementarea şi administrarea 

spaţiilor verzi din zonele urbane 

2. 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 

3. PLx 176/2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr.164/2008 pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.195/2005 privind protecţia mediului 

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

a Guvernului nr.228/2008 pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative 

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

Guvenului nr.18/2009 privind creşterea performanţei 

energetice a blocurilor de locuinţe 

6. PLx 252/2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr.15/2009 pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la 

prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului 
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7. PLx 259/2009 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.7/2006 

privind statutul funcţionarului public parlamentar 

8. PLx 251/2009 Propunere legislativă privind înfiinţarea comunei 

Serdanu, prin reorganizarea comunei Lunguleţu, 

jud.Dâmboviţa 

9. PLx 605/2008 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr.94/2008 pentru stabilirea unor măsuri 

privind punerea în circulaţie a paşapoartelor electronice, 

precum şi producerea altor documente de călătorie 

10. 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 

 

AVIZE 

11. PLx 271/2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr.27/2009 pentru modificarea Ordonanţei 

Guvernului nr.42/2004 privind organizarea activităţii 

sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, precum 

şi a Hotărârii Guvernului nr.130/2006 privind organizarea 

şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare 

şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din 

subordinea acesteia 

12. PLx 274/2009 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între 

Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare 

privind colaborarea în domeniul prevenirii şi combaterii 

criminalităţii transfrontaliere, semnat la Szeged la 21 

octombrie 2008 
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13. PLx 279/2009 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei Guvernului nr.78/2000 privind omologarea, 

eliberarea cărţii de identitate şi certificarea autenticităţii 

vehiculelor rutiere în vederea înmatriculării sau 

înregistrării acestora în România 

 

La punctul 1 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 

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, la solicitarea reprezentanţilor Ministerului Mediului.  

 

La punctul 2 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).  

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 
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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, pentru a se primi un punct de vedere unitar din partea Guvernului. 

 

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

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.164/2008 pentru modificarea şi 

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

mediului (PLx 176/2009), ce are ca obiect de reglementare modificarea şi 

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

mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.195/2006, cu 

modificările şi completările ulterioare, în vederea consolidării cadrului legal 

referitor la protecţia mediului, din perspectiva necesităţii asigurării unei armonizări 

complete şi corecte a legislaţiei naţionale cu acquis-ul comunitar în materie, potrivit 

obligaţiilor ce-i revin statului român, în calitatea sa de stat membru al Uniunii 

Europene, începând cu data de 1 ianuarie 2007. 

Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 

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

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice. 

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

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

favorabil, cu observaţii şi propuneri, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

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

unanimitate de voturi, pentru a se analiza amendamentele primite de la Comisia 

pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice.  

 

La punctul 4 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 
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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, în prezenţa domnului Mihai Busuioc, 

Preşedinte al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, respectivul 

proiect de Lege a fost adoptat, cu amendamente, cu unanimitate de voturi.  

 

La punctul 5 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 şi modul de finanţare a acestora; obligaţiile şi 

răspunderile autorităţilor administraţiei publice şi ale asociaţiilor de proprietari, în 

scopul creşterii performanţelor energetice ale blocurilor de locuinţe.  

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 ordinare şi a 

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

propuneri, Camera Deputaţilor este Cameră decizională.   
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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. 

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

de voturi.  

 

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

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.15/2009 pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.68/2007 privind răspunderea de 

mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului           (PLx 

252/2009), ce are ca obiect de reglementare aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.15/2009 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.68/2007 privind răspunderea de mediu, cu referire la prevenirea şi 

repararea prejudiciului asupra mediului, respectiv asigură consolidarea cadrului 

legislativ privind răspunderea de mediu, prin armonizarea deplină a legislaţiei 

naţionale cu  prevederile acquis-ului comunitar în materie, conform obligaţiilor 

asumate de România în calitate de stat membru al Uniunii Europene, prin  

transpunerea integrală a prevederilor Directivei 2004/35/CE a Parlamentului 

European şi a Consiliului din 21 aprilie 2004 referitoare la răspunderea de mediu în 

ceea ce priveşte prevenirea şi repararea prejudiciilor aduse mediului.  

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

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

favorabil, cu observaţii şi propuneri, Comisia pentru agricultură, silvicultură şi 

industrie alimentară şi servicii specifice, a dat aviz favorabil, Camera Deputaţilor 

este Cameră decizională. 

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

de voturi, solicitându-se prezenţa la discuţii a unui reprezentant al Ministerului 

Mediului.  
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La punctul 7 al ordinii de zi, a fost prezentată propunerea legislativă pentru 

modificarea Legii nr.7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar  (PLx 

259/2009), ce are ca obiect de reglementare modificarea Legii nr.7/2006 privind 

statutul funcţionarului public parlamentar, cu modificările şi completările ulterioare, 

în sensul abrogării art.17 alin.(4) şi (5), potrivit cărora la eliberarea din funcţia de 

secretar general, sau din cea de secretar general adjunct, din motive neimputabile, 

prin grija Biroului permanent al fiecărei Camere a Parlamentului se va proceda la 

reîncadrarea persoanei respective, într-o funcţie publică parlamentară 

corespunzătoare înalţilor funcţionari publici (alin.4), iar la eliberarea din funcţia de 

şef de departament sau director general din motive neimputabile, se va proceda la 

reîncadrarea persoanei respective într-o funcţie publică parlamentară 

corespunzătoare pregătirii profesionale. 

S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor organice, 

a fost respinsă de Senat, în şedinţa din 4 mai 2009, Consiliul Legislativ a dat aviz 

favorabil, cu observaţii şi propuneri, Camera Deputaţilor este Cameră decizională.   

Supusă dezbaterii, respectiva propunere legislativă a fost respinsă, cu 

unanimitate de voturi.   

 

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

înfiinţarea comunei Serdanu, prin reorganizarea comunei Lunguleţu, jud.Dâmboviţa 

(PLx 251/2009). 

S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor organice, 

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

Deputaţilor este prima Cameră sesizată.   

Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost amânată, cu 

unanimitate de voturi, pentru a se primi punctul de vedere al Guvernului şi planul 

cadastral. Termen amânare: 1 săptămână.   
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La punctul 9 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.94/2008 pentru stabilirea unor 

măsuri privind punerea în circulaţie a paşapoartelor electronice, precum şi 

producerea altor documente de călătorie (PLx 605/2008), ce are ca obiect de 

reglementare crearea cadrului juridic care să asigure îndeplinirea în regim de urgenţă 

a obligaţiilor ce revin României potrivit Regulamentului (CE) nr.2252/2004 al 

Consiliului, din 13 decembrie 2004 privind standardele pentru elementele de 

securitate şi elementele biometrice integrate în paşapoarte şi documente de călătorie 

emise de statele membre şi Deciziei Comisiei nr. C(2005)409 pentru stabilirea 

specificaţiilor tehnice aferente dispozitivelor de securitate şi elemente biometrice 

integrate în paşapoarte şi în documente de călătorie emise de statele membre. 

Această lege, adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor 

art.75 şi ale art.76 alin.(2) din Constituţia României, republicată, a fost transmisă 

spre promulgare Preşedintelui României la data de 23.03.2009. 

S-a arătat că în temeiul prevederilor articolului 77 alin.(2) din Constituţia 

României, republicată, Preşedintele României a formulat o cerere de reexaminare 

pentru următoarele motive: 

 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.94/2008 pentru stabilirea unor măsuri 

privind punerea în circulaţie a paşapoartelor electronice, precum şi 

producerea altor documente de călătorie, în forma iniţială, prevedea, la art.III, 

trecerea unui imobil din proprietatea privată a Regiei Autonome 

„Administraţie Patrimoniului Protocolului de Stat”, în domeniul public al 

statului, cu plată, la valoarea de inventar actualizată cu indicele de inflaţie. 

 Cu ocazia aprobării prin lege a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.94/2008, Parlamentul României a modificat art.III al Ordonanţei şi a dispus 

trecerea imobilului din proprietatea privată a RAPPS în proprietate publică a 

statului, cu titlu gratuit. 

 Având în vedere prevederile art.44 din Constituţia României care garantează 

proprietatea indiferent de titular şi interzice exproprierea fără dreaptă şi 
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prealabilă despăgubire, considerăm că modificările aduse Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.94/2008 prin legea de aprobare, încalcă dreptul de 

proprietate şi contravin ordinii constituţionale. 

Supus dezbaterilor, respectivul proiect de lege, a fost aprobat în forma adoptată 

de Senat, cu unanimitate de voturi. 

 

La punctul 10 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 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională.   

S-a mai menţionat că plenul Camerei Deputaţilor a hotărât retrimiterea la 

Comisie, în vederea reexaminării şi întocmirii unui raport suplimentar, a 

respectivului proiect de lege, în şedinţa din 25 mai 2009. 

Supus dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost adoptat, cu amendamente, 

cu unanimitate de voturi.  

 

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

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.27/2009 pentru modificarea 

Ordonanţei Guvernului nr.42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare 

şi pentru siguranţa alimentelor, precum şi a Hotărârii Guvernului nr.130/2006 

privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi 

pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia (PLx 271/2009), 

ce are ca obiect de reglementare modificarea Ordonanţei Guvernului nr.42/2004 

privind organizarea activităţii santiar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor şi a 

Hotărârii Guvernului nr.130/2006 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii 

Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din 

subordinea acesteia, în sensul modificării structurii organizatorice a acestei 
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autorităţi, cu reducerea numărului de funcţii publice şi a menţinerii coordonării de 

către Primul-ministru. 

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

fost adoptat de către Senat,  în şedinţa din 18 mai 2009, Consiliul Legislativ a dat 

aviz favorabil cu observaţii şi propuneri, Camera Deputaţilor este Cameră 

decizională.   

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

unanimitate de voturi.  

 

 La punctul 12 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege pentru 

ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare 

privind colaborarea în domeniul prevenirii şi combaterii criminalităţii 

transfrontaliere, semnat la Szeged la 21 octombrie 2008 (PLx 274/2009). 

Acordul cuprinde prevederi referitoare la domeniile şi formele de cooperare, la 

autorităţile competente desemnate pentru punerea în aplicarea a prevederilor 

documentului, la formele specifice de cooperare în domeniul combaterii crimei 

organizate, a traficului ilicit de droguri şi precursori, precum şi în domeniul 

combaterii migraţiei ilegale şi a traficului de persoane, dispoziţii privind protecţia 

datelor personale şi a informaţiilor clasificate, dispoziţii privind refuzul asistenţei, 

modalităţile de soluţionare a diferendelor, dispoziţii referitoare la intrarea în vigoare 

şi denunţarea Acordului. 

Cooperarea se realizează prin schimb de informaţii şi experienţă, prin crearea 

unor echipe comune şi schimb de specialişti, prin formarea şi perfecţionarea 

personalului şi constă în coordonarea măsurilor sau operaţiunilor convenite de către 

structurile specializate române şi ungare în domenii precum: 

 prevenirea, descoperirea şi combaterea infracţiunilor; 

 serviciul comun de patrulare la frontieră; 

 supravegherea şi urmărirea transfrontalieră; 

 livrări supravegheate; 
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 utilizarea investigatorilor sub acoperire; 

 colaborări în domeniul protecţiei martorilor; 

 echipe comune de investigaţii; 

 colaborarea în punctele comune de contact. 

Proiectul de act normativ nu are impact asupra domeniilor social, economic şi 

de mediu, asupra bugetului general consolidat sau asupra legislaţiei în vigoare, 

circumscriindu-se dispoziţiilor art. 2 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 

1361/2006 privind conţinutul instrumentului de prezentare şi motivare a proiectelor 

de acte normative supuse aprobării Guvernului.  

Necesitatea încheierii documentului de cooperare bilaterală, conform acquis-

ului comunitar, se circumscrie procesului de pregătire şi adoptare a măsurilor 

necesare aderării României la Spaţiul Schengen în anul 2011 şi are ca obiectiv 

crearea unei baze juridice bilaterale pentru cooperarea în domeniul prevenirii şi 

combaterii criminalităţii transfrontaliere. 

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

Camera Deputaţilor este prima Cameră sesizată, Consiliul Legislativ a dat aviz 

favorabil cu observaţii şi propuneri.   

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

unanimitate de voturi.  

 

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

modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.78/2000 privind omologarea, 

eliberarea cărţii de identitate şi certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere în 

vederea înmatriculării sau înregistrării acestora în România (PLx 279/2009), ce are 

ca obiect de reglementare modificarea şi completarea  Ordonanţei Guvernului 

nr.78/2000 privind omologarea, eliberarea cărţii de identitate şi certificarea 

autenticităţii vehiculelor rutiere în vederea înmatriculării sau înregistrării acestora în 

România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.230/2003, cu 

modificările şi completările ulterioare, urmărind transpunerea în dreptul intern a 
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noilor reglementări în domeniu, prevăzute de Directiva nr.2007/46/CEE a 

Parlamentului European şi a Consiliului din 5 septembrie 2007 de stabilire a unui 

cadru pentru omologarea autovehiculelor şi remorcilor acestora, precum şi a 

sistemelor, componentelor şi unităţilor tehnice separate destinate vehiculelor 

respective.  

Totodată, proiectul de lege vizează includerea în legislaţia internă a unor 

prevederi referitoare la regimul sancţiunilor aplicabile în cazul încălcării de către 

producători a dispoziţiilor Regulamentului (CE) nr.715/2007 al Parlamentului 

European şi al Consiliului din 20 iunie 2007 privind omologarea de tip a 

autovehiculelor în ceea ce priveşte emisiile provenind de la vehiculele uşoare pentru 

pasageri şi de la vehiculele uşoare comerciale (Euro 5 şi Euro 6) şi privind accesul la 

informaţiile referitoare la repararea şi întreţinerea vehiculelor.  

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

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

Deputaţilor este Cameră decizională.   

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

unanimitate de voturi.  

 

  PREŞEDINTE,                       SECRETAR, 

 

SULFINA BARBU                    MIHAI CRISTIAN APOSTOLACHE 
 
 
 
 
Red. Consilier parlamentar 
       Baban Mona Georgeta 
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