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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
din zilele 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 dezbateri, au participat ca invitaţi, în ziua de 6 mai 2009: domnul Vajda 
Szombor, Director adjunct în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei, 
doamna Clara Stana, Director în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Locuinţei, domnul Nicoară Romeo, Senator, domnul Nicuşor Dan, Preşedinte, 
„Salvaţi Bucureştiul”, doamna Liana Buzea, Preşedinte, „EcoAssist” domnul Dan 
Trifu, Vicepreşedinte, „Eco-Civica”. 
 
          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. 

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. 
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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, 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.  

La punctul 2 al ordinii de zi, respectivul proiect 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, respectivul proiect de lege a fost  amânat, cu 
unanimitate de voturi, ca urmare a solicitării primite de la Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Locuinţei. Termen amânare: 1 săptămână.  

La punctele 4 şi 6 ale ordinii de zi, respectivele proiecte de lege au fost  
amânate, cu unanimitate de voturi, ca urmare a solicitării primite de la Ministerului 
Mediului. Termen amânare: 1 săptămână.  

La punctul 5 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost  amânat, cu 
unanimitate de voturi, ca urmare a solicitării primite de la Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Locuinţei şi de la Ministerul 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 
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 
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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. 
 
           La lucrările Comisiei din zilele de 6 şi 7 mai 2009, din totalul celor 31 de 
membri, au fost prezenţi 27 deputaţi, după cum urmează: Sulfina Barbu (PD-L), 
Mircea Duşa (PSD+PC), Ionel Palăr (PNL), Mihai Cristian Apostolache (PSD+PC), 
Korodi Attila (UDMR), Marin Bobeş (PSD+PC), Dan Bordeianu (PNL), Cristian 
Buican (PNL), Sorin Gheorghe Buta (PD-L), Bogdan Cantaragiu (PD-L), Ion Călin 
(PSD+PC), Gheorghe Ciocan (PSD+PC), Relu Fenechiu (PNL), Vasile Gherasim 
(PD-L), Zanfir Iorguş (PD-L), Ghervazen Longher (Minorităţile Naţionale), Costică 
Macaleţi (PSD+PC), Antonella Marinescu (PSD+PC), Dumitru Pardău (PD-L) 
Neculai Răţoi (PSD+PC), Denes Seres (UDMR), Vasile Filip Soporan (PSD+PC), 
Nicolae Stan (PD-L), Eugen Constantin Uricec (PD-L), Lucia Ana Varga (PNL), 
Aurel Vlădoiu (PSD+PC), Sorin Ştefan Zamfirescu (PD-L), fiind absenţi domnii 
deputaţi: Victor Boiangiu (PD-L), Ioan Oltean (PD-L), Ludovic Orban (PNL), Radu 
Bogdan Ţîmpău (PNL). 
 

     
 
 PREŞEDINTE,           SECRETAR,   

 
    SULFINA BARBU   MIHAI  CRISTIAN APOSTOLACHE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Red. Consilier parlamentar 
       Baban Mona Georgeta 
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