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Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 

ecologic şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 24, 25, 26 şi 27 august 2009. 

         La lucrările Comisiei din zilele de 24, 25, 26 şi 27 august, din numărul total de 

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

deputaţi: Sorin Gheorghe Buta (Grupul parlamentar al PD-L), Ioan Oltean (Grupul 

parlamentar al PD-L), Ludovic Orban (Grupul parlamentar al PNL) şi Dumitru 

Pardău (Grupul parlamentar al PD-L). 

           Lucrările şedinţei din 25 august 2009 au fost conduse de doamna Sulfina 

Barbu, preşedinte al Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi 

echilibru ecologic. 

Pe ordinea de zi a a şedinţei Comisiei, din data de 25 august 2009, au figurat 

următoarele puncte: 

SESIZĂRI IN FOND 

 

1. PL.x 716/2007 – Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de 

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

protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice; 

2. PL.x 177/2009 – Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a 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 
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faunei sălbatice şi a Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic 

nr.407/2006; 

 

DIVERSE 

 

3. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii            

nr. 82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei „Delta 

Dunării”.  

 

La punctul 1 al ordinii de zi, s-a pus în discuţie proiectul de lege pentru 

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

naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice      

(PL.x 716/2007), retrimis Comisiei, de către plenul Camerei Deputaţilor, pentru 

analiză pe fond şi întocmirea unui nou raport. 

La acest proiect de lege s-au primit din partea doamnei deputat Antonella 

Marinescu, o serie de amendamente, care au fost multiplicate şi distribuite 

membrilor Comisiei, pentru a fi analizate. 

Respectivul proiect de lege a fost amânat, cu unanimitate de voturi. 

La punctul 2 al ordinii de zi, s-a discutat proiectul de lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a 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 (PL.x 177/2009), cu care 

Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic a 

fost sesizată pentru dezbatere pe fond şi întocmirea unui raport comun cu Comisia 

pentru agricultură, industrie alimentară şi servicii specifice. 

Referitor la acest proiect de lege s-a stabilit să se solicite raportul preliminar 

întocmit de Comisia pentru agricultură, industrie alimentară şi servicii specifice, 

după care va fi prezentat plenului Comisiei spre dezbatere şi adoptare. 
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Respectivul proiect de lege a fost amânat, cu unanimitate de voturi. 

La secţiunea Diverse, au fost reluate discuţiile cu privire la propunerea 

legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 82/1993 privind constituirea 

Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării”, iniţiată de doamna deputat Sulfina Barbu şi 

aflată în lucru la Senat. 

În urma discuţiilor, s-a stabilit să se solicite aprobarea Biroului permanent al 

Camerei Deputaţilor, pentru desfăşurarea şedinţelor Comisiei pentru administraţie 

publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic, la Tulcea, în perioada 22 – 24 

septembrie 2009, în vederea continuării discuţiilor cu autorităţile locale din Delta 

Dunării şi cu reprezentanţii Administraţiei Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării, 

Institutului Naţional de Cercetare Dezvoltare Delta Dunării,  Gărzii de Mediu şi ai 

altor organisme interesate. 

Totodată, în cadrul aceleiaşi şedinţe, s-a propus şi aprobat, cu unanimitate de 

voturi solicitarea unui punct de vedere din partea Ministerului Economiei şi al 

Ministerului Mediului, cu privire la stadiul de implementare al Proiectului Roşia 

Montană, cu referire la derularea procedurilor de evaluare a impactului asupra 

mediului şi de evaluare de mediu pentru planuri şi programe desfăşurate la nivelul 

autorităţilor de mediu. 

O altă propunere, acceptată cu unanimitate de voturi a vizat adresarea unei 

solicitări Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei, în vederea întocmirii şi 

punerii la dispoziţia membrilor Comisiei a unui material informativ cu privire la 

stadiul de implementare al Programului naţional multianual privind creşterea 

performanţei energetice la blocurile de locuinţe, cu finanţare în anul 2009, instituit 

prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei 

energetice a blocurilor de locuinţe. 

De asemenea, membrii Comisiei au propus să se adreseze o solicitare 

Secretariatului General al Guvernului, în vederea obţinerii de informaţii cu privire la 

stadiul de implementare al Programului de dezvoltare a infrastructurii din spaţiul 



 4 
 

rural, instituit prin Ordonanţa Guvernului nr.7/2006, aprobată prin Legea nr.71/2007, 

cu modificările ulterioare. 

 În zilele de 24, 26 şi 27 august 2009, lucrările s-au desfăşurat prin studiu 

individual şi în cadrul grupurilor de lucru constituite pentru analizarea proiectelor 

de lege aflate pe ordinea de zi şi a amendamentelor primite la Comisiei. 

 

 
   PREŞEDINTE,                       SECRETAR, 

 

SULFINA BARBU                    MIHAI CRISTIAN APOSTOLACHE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Red. Consilier parlamentar 
       Baban Mona Georgeta 
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