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PROCES VERBAL
din zilele de 2, 3 şi 4 februarie 2010

Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru
ecologic şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 2, 3 şi 4 februarie 2010.
Din numărul total de 32 membri, în zilele de 2, 3 şi 4 februarie 2010, la
lucrările Comisiei au fost prezenţi 29 deputaţi, fiind absenţi: domnul deputat Laszlo
Borbely (Grupul parlamentar al UDMR) – ministru, domnul deputat Ioan Oltean
(Grupul parlamentar al PD-L) şi domnul deputat Claudiu Ţaga (Grupul parlamentar
al PNL).
Lucrările şedinţei din ziua de 2 februarie 2010, au fost conduse de domnul
deputat Ionel Palăr, vicepreşedintele Comisiei pentru administraţie publică,
amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic.
Pe ordinea de zi a şedinţei din data de 2 februarie a.c. au figurat următoarele
puncte:
AVIZE
1. PLx 611/2009 Proiect de Lege privind transmiterea unor suprafeţe de teren
pentru

realizarea

proiectului "Dezvoltarea şi modernizarea Aeroportului

Internaţional Iaşi"
2. PLx 616/2009 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea
Legii nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor
agricole şi celor forestiere,solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar
nr.18/1991 şi ale Legii nr.169/1997
3. PLx 617/2009 Propunere legislativă pentru abrogarea alin.(2) şi (3) ale
art.34 din Legea nr.46/2008 Codul silvic
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4. PLx 618/2009 Propunere legislativă pentru abrogarea alin.(3)-(9) ale art.31
din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor
agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar
nr.18/1991 şi ale Legii nr.169/1997
5. PLx 619/2009 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.1/2000
pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi a celor
forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 şi ale
Legii nr.169/1997
6. PLx 621/2009 Proiect de Lege privind transmiterea unor suprafeţe de teren
pentru realizarea proiectului "Dezvoltarea şi modernizarea Aeroportului Internaţional
Iaşi "
7. PLx 622/2009 Proiect de Lege privind Codul de etică al poliţistului
8. PLx 626/2009 Proiect de Lege pentru completarea art.7 din Ordonanţa
Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii
9. PLx 627/2009 Proiect de Lege privind modificarea şi completarea
Ordonanţei Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii
10. PLx 630/2009 Proiect de Lege pentru stabilirea parteneriatului dintre stat
şi biserică în domeniul asistenţei sociale
11. PLx 632/2009 Proiect de Lege pentru completarea art.42 din Legea
nr.329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea
cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru
cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional
12. PLx 634/2009 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.95/2006
privind reforma în domeniul sănătăţii
13. PLx 639/2009 Propunere legislativă pentru instituirea Zilei naţionale a
portului popular
14. PLx 654/2009 Propunere legislativă privind regimul juridic al
patrimoniului sindical din România
15. PLx 664/2009 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea
Legii nr.6 din 9 inuarie 2007 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
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nr.63/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice
16. PLx 674/2009 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea
Legii 416/2001 privind venitul minim garantat
17. PLx 678/2009 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.247/2005
privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente
- Titlul VI - Modificarea şi completarea Legii nr.1/2000 pentru reconstituirea
dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi a celor forestiere, solicitate
potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 şi ale Legii nr.169/1997
18. PLx 682/2009 Proiect de Lege pentru completarea art.18 din Legea
fondului funciar nr.18/1991
19. PLx 683/2009 Proiect de Lege pentru modificarea alin.(3) al art.18 din
Legea fondului funciar nr.18/1991
20. PLx 684/2009 Proiect de Lege pentru completarea şi modificarea Legii
nr.370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României
21. PLx 686/2009 Proiect de Lege privind declararea de utilitate publică a
terenurilor situate în Bucureşti, zona "Parcul Tineretului"
22. PLx 688/2009 Propunere legislativă privind exceptarea de la compensare
şi plata taxelor prevăzute la art.37 şi 41 din Legea nr.46/2008 – Codul Silvic pentru
terenurile necesare desfăşurării activităţii de interes startegic ale C.N. ROMARM
S.A., Filiala S.C. Uzina Mecanică Mija S.A.
23. PLx 692/2009 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii
nr.143/2000 privind combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, cu
modificările şi completările ulterioare
24. PLx 696/2009 Proiect de Lege pentru completarea şi modificarea Legii
nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia
25. PLx 699/2009 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii
nr.370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României
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26. PLx 703/2009 Proiect de Lege pentru modficarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.7/2009 privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.50/2008 pentru instituirea taxei de poluare pentru autovehicule
DIVERSE
1. Prezentarea Situaţiei cu privire la prognozele pe termen lung – primită de la
Administraţia Naţională de Meteorologie - ANM
În urma dezbaterilor, plenul Comisiei a hotărât avizarea favorabilă, cu
unanimitate de voturi, a proiectelor de lege aflate la punctele: 1, 7, 8, 9, 10, 11,
18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26 ale ordinii de zi şi a propunerilor legislative de la
punctele: 2, 3, 4, 5, 12, 13, 14, 15, 16, 17 şi 22 ale ordinii de zi.
Pentru proiectul de lege aflat la punctul 6 al ordinii de zi, plenul Comisiei a
hotărât avizarea negativă, cu unanimitate de voturi.
În cadrul secţiunii Diverse, domnul deputat Mircea Duşa, vicepreşedintele
Comisiei, a prezentat Situaţia cu privire la prognozele pe termen lung, primită de la
Administraţia Naţională de Meteorologie.
S-a hotărât ca acest material să fie analizat de către toţi membrii Comisiei
urmând ca într-o şedinţă viitoare să fie supus dezbaterii.
În zilele de 3 şi 4 februarie 2010, lucrările s-au desfăşurat prin studiu
individual şi în cadrul grupurilor de lucru, asupra proiectelor de lege cu care Comisia
a fost sesizată în fond şi amânate în şedinţele anterioare, precum şi a proiectelor nou
înregistrate, în vederea documentării şi formulării unui punct de vedere.
VICEPREŞEDINTE,
IONEL PALĂR

SECRETAR,
MIHAI CRISTIAN APOSTOLACHE

