
  PARLAMENTUL ROMÂNIEI    
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ,                 25.02.2010        
AMENAJAREA TERITORIULUI SI ECHILIBRU                      

                        ECOLOGIC   
 

                                             
                                         

PROCES VERBAL 
din zilele de  23, 24 şi 25 februarie 2010  

 

Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 

ecologic şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 23, 24 şi 25 februarie 2010.       

          Din numărul total de 33 membri ai Comisei, în ziua de 23 februarie 2010, la 

lucrări au fost prezenţi 32 deputaţi, fiind absent domnul deputat Valeriu Zgonea 

(PSD+PC). 

           Din numărul total de 33 membri ai Comisei, în ziua de 24 februarie 2010, la 

lucrări au fost prezenţi 31 deputaţi, fiind absenţi: domnul deputat Mircea Duşa 

(PSD+PC) şi domnul deputat Valeriu Zgonea (PSD+PC). 

          Din numărul total de 33 membri ai Comisei, în ziua de 25 februarie 2010, la 

lucrări au fost prezenţi 32 deputaţi, fiind absent domnul deputat Mircea Duşa 

(PSD+PC). 

          La şedinţa din ziua de 23 februarie a.c. au participat ca invitaţi: domnul 

Marius Martinescu, Secretar de Stat în cadrul Ministerului Administraţiei şi 

Internelor, domnul Gabriel Cristian Alexe, Preşedinte în cadrul Autorităţii Naţionale 

pentru Protecţia Familiei şi a Drepturilor Copilului, domnul Barna Tanczos, Secretar 

de Stat în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, domnul Arpad 

Ladanyi, Comisar general în cadrul Gărzii Financiare, domnul  Sorin Munteanu, 

Secretar de Stat în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, domnul 

Silviu Megan, Director general în cadrul Ministerului Mediului şi Pădurilor, doamna 

Camelia Luchian, Vicepreşedinte în cadrul Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi 

Acvacultură, domnul Grigore Baboianu, Guvernator în cadrul Administraţiei 

Rezervaţia Biosferei Delta Dunării, doamna Ramona Cherăscu, Consilier superior în 
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cadrul Ministerului Mediului şi Pădurilor, doamna Bundaru Maria Elena, inspector 

în cadrul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, doamna Monalisa 

Cîrstea, Consilier juridic în cadrul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Familiei şi a 

Drepturilor Copilului. 

Lucrările şedinţei din zilele de 23 februarie a.c. au fost conduse de doamna 

Sulfina Barbu, preşedintele Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea 

teritoriului şi echilibru ecologic. 

Pe ordinea de zi a şedinţei din data de 23 februarie a.c. au figurat următoarele 

puncte:  

AVIZE 

1. PLx 6/2010Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului, 

republicată şi a Legii nr.383/2007 pentru modificarea şi completarea art.36 din 

Legea nr.35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul 

Poporului, republicată 

2. PLx 20/2010 Propunere legislativă privind înfiinţarea societăţilor comerciale 

având ca obiect de activitate abatorizarea animalelor şi comercializarea cărnii 

şi a produselor din carne 

SESIZĂRI IN FOND 

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 716/2007 Proiect 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 

5. PLx 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, 
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conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice şi a Legii vânătorii 

şi a protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006 

6. PLx 374/2009 Proiect de Lege privind protecţia minorilor ai căror părinţi sunt 

plecaţi la muncă în străinătate 

7. PLx 380/2009Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.43/2009 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre şi controlul 

activităţilor desfăşurate pe plajă 

8. PLx 494/2009 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.93/2009 privind unele măsuri pentru întărirea controlului în 

scopul combaterii transporturilor ilicite de mărfuri 

9. PLx 577/2009 Proiect de Lege privind completarea Anexei la Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr.51/2006 pentru aprobarea Programul naţional privind 

sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală 

10. PLx 586/2009 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării 

11. PLx 4/2010 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

393/2004 privind statutul aleşilor locali 

12. PLx 5/2010 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea legii 

administraţiei publice, Legea 215/2001 republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare 

 

Pe ordinea de zi a şedinţei din data de 24 februarie a.c. au figurat discuţii cu 

privire la: 

1. Legea nr.215/2001 a administraţie publice locale; 

2. PLx 5/2010 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.215/2001 a administraţiei  publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
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3. PLx 4/2010 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.393/2004 privind statutul aleşilor locali; 

4. PLx 534/2009 Proiectul Legii Poliţiei Locale; 

5. PLx 555/2009 Propunerea legislativă privind Poliţia Locală; 

6. PLx 42/2010 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici. 

 

Ordinea de zi pentru şedinţa din data de 23 februarie a.c., a fost prezentată 

plenului Comisiei de către doamna preşedinte Sulfina Barbu şi a fost adoptată cu 

unanimitate de voturi. 

În cadrul şedinţei, doamna preşedinte Sulfina Barbu a prezentat propunerea cu 

privire la numirea în funcţia de secretar al Comisiei, a domnul deputat Edler Andras 

Gyorgy, ce îl înlocuieşte pe domnul deputat Attila Korodi, venită din partea domnului 

Olosz Gergely, Liderul Grupului parlamentar al UDMR, menţionând că acestă funcţie 

revine grupului parlamentar al UDMR, conform algoritmului politic şi după 

repartizarea funcţiilor între partidele politice, cu respectarea prevederilor art.45 

alin.(2) şi (3) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat.   

 Propunerea a fost votată favorabil cu unanimitate de voturi. 

La punctul 1 al ordinii de zi, a fost prezentată propunerea legislativă pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.35/1997 privind organizarea şi funcţionarea 

instituţiei Avocatul Poporului, republicată şi a Legii nr.383/2007 pentru modificarea 

şi completarea art.36 din Legea nr.35/1997 privind organizarea şi funcţionarea 

instituţiei Avocatul Poporului, republicată (PLx 6/2010), ce are ca obiect de 

reglementare modificarea şi completarea Legii nr.35/1997 privind organizarea şi 

funcţionarea instituţiei Avocatului Poporului, în sensul îmbunătăţirii capacităţii 

instituţionale şi organizatorice a acestei unităţi administrative autonome. 

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

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

favorabil cu observaţii şi propuneri. 
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Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost avizată favorabil 

cu unanimitate de voturi.   

La punctul 2 al ordinii de zi, a fost prezentată propunerea legislativă privind 

înfiinţarea societăţilor comerciale având ca obiect de activitate abatorizarea 

animalelor şi comercializarea cărnii şi a produselor din carne (PLx 20/2010), ce are 

ca obiect de reglementare înfiinţarea de către consiliile judeţene a unor societăţi 

comerciale având ca obiect de activitate abatorizarea animalelor şi comercializarea 

cărnii şi a produselor din carne, cu fonduri de la bugetul de stat, bugetele locale, 

precum şi din credite şi finanţări externe. 

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

şi Camera Deputaţilor este Cameră decizională, Senatul a respins propunerea 

legislativă în şedinţa din 3 februarie 2010 şi Consiliul Legislativ a dat aviz favorabil 

cu observaţii şi propuneri. 

Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost avizată favorabil 

cu majoritate de voturi (6 abţineri). 

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). 

 În cadrul dezbaterilor, a fost propusă doamna deputat Lucia Ana Varga, ca 

raportor pentru acest proiect de lege, propunere ce a fost votată cu unanimitate de 

voturi.   

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 pentru 

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

naturale protejate, consevarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice (Plx 

716/2009). 
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În cadrul dezbaterilor, a fost propusă doamna deputat Lucia Ana Varga, ca 

raportor pentru acest proiect de lege, propunere ce a fost votată cu unanimitate de 

voturi.   

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 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). 

În cadrul dezbaterilor, a fost propusă doamna deputat Lucia Ana Varga, ca 

raportor pentru acest proiect de lege, propunere ce a fost votată cu unanimitate de 

voturi.   

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

amânare: 1 săptămână. 

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

protecţia minorilor ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate (Plx 

374/2009), ce are ca obiect de reglementare protecţia minorilor ai căror părinţi sunt 

plecaţi la muncă în străinătate, urmărindu-se crearea unui cadru normativ care să 

asigure o mai bună monitorizare a tuturor copiilor neglijaţi, o strânsă colaborare a 

organelor centrale de stat care se ocupă de acţiunile de ocrotire şi promovare a 

intereselor copilului, implementarea unor programe de formare a personalului asupra 

nevoilor copiilor ai căror părinţi sunt plecaţi, precum şi realizarea unor campanii de 

informare şi în acelaşi timp de conştientizare, cu privire la efectele migraţiei 

părinţilor, asupra copiilor.  

Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 

ecologic a fos sesizată pentru dezbatere în fond a proiectului de lege şi întocmirea 

unui raport comun cu Comisia pentru muncă şi protecţie socială. 

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

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, Senatul a adoptat propunerea 
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legislativă, Consiliul Legislativ a dat aviz favorabil, Comisia pentru sănătate şi 

familie a dat aviz favorabil, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a dat aviz 

favorabil, Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a dat aviz negativ, 

Guvernul susţine adoptarea. 

Supus dezbaterilor pe articole, în prezenţa domnului Gabriel Cristian Alexe, 

Preşedinte în cadrul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Familiei şi a Drepturilor 

Copilului, respectivul proiect de lege a fost adoptat, cu amendamente, cu majoritate 

de voturi (3 abţineri). 

La punctul 7 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.43/2009 pentru modificarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre 

şi controlul activităţilor desfăşurate pe plajă (Plx 380/2009), ce are ca obiect de 

reglementare modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre şi controlul activităţilor desfăşurate 

pe plajă, intervenţiile legislative având ca scop creşterea investiţiilor operatorilor de 

turism în zonă, precum şi creşterea numărului de turişti în perioada sezonului estival. 

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

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, Senatul a adoptat proiectul de lege în 

şedinţa din 2 septembrie 2009, Consiliul Legislativ a dat aviz favorabil, Consiliul 

Concurenţei a dat aviz favorabil, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a dat 

aviz favorabil, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a dat aviz favorabil, Comisia 

pentru industrii şi servicii a dat aviz favorabil cu amendamente admise şi respinse. 

Supus dezbaterilor, pe articole, respectivul proiect de lege a fost adoptat, cu 

amendamente, cu majoritate de voturi (1 abţinere). 

La punctul 8 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.93/2009 privind unele măsuri 

pentru întărirea controlului în scopul combaterii transporturilor ilicite de mărfuri 

(Plx 494/2009), ce are ca obiect de reglementare aprobarea OUG nr.93/2009 privind 

unele măsuri pentru întărirea controlului în scopul combaterii transporturilor ilicite 
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de mărfuri, prin reglementarea unor măsuri noi de natură să conducă la eficientizarea 

acestei activităţi, după cum urmează: 

- stabilirea, prin derogare de la dispoziţiile Codului de procedură fiscală, a 

competentei de constatare a  contravenţiei prevăzute de art. 220 alin. (1) lit. K) din 

acelaşi act normativ, precum şi de aplicare a sancţiunii corelative prevăzută la alin. 

(2) de către personalul de specialitate din cadrul ANAF şi din unităţile sale 

subordonate; 

- stabilirea modului de lucru în echipe mixte de control pentru realizarea 

controlului asupra mijloacelor de transport, echipe formate din reprezentanţii 

Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi cei ai Poliţiei Române;   

- monitorizarea operaţiunilor de transport de cereale şi produse de panificaţie, 

precum si intervenţia imediată a organelor abilitate, atunci când se constată 

săvârşirea unor operaţiuni ilicite;  

- modificarea şi completarea art. 14 din OUG nr.12/2006 pentru stabilirea unor 

măsuri de reglementare a pieţei pe filiera cerealelor şi a produselor procesate din 

cereale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 225/2006;  

- stabilirea destinaţiei veniturilor obţinute din aplicarea sancţiunilor pentru 

contravenţia de la art. 220 alin. (1) lit. k) din Codul de procedură fiscală şi a celei 

prevăzută de art.14 din OUG nr.12/2006 .  

Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 

ecologic a fos sesizată pentru dezbatere în fond a proiectului de lege şi întocmirea 

unui raport comun cu Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională. 

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

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, Senatul a respins proiectul de lege în 

şedinţa din 12.10.2009, Consiliul Legislativ a dat aviz favorabil cu observaţii şi 

propuneri, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  a dat aviz favorabil, Comisia 

pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice  a dat aviz 

negativ, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a dat aviz favorabil. 
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Supus dezbaterilor, pe articole, respectivul proiect de lege a fost adoptat, cu un 

amendament, cu unanimitate de voturi. 

La punctul 9 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege privind 

completarea Anexei la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.51/2006 pentru 

aprobarea Programul naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate 

personală (Plx 577/2009). 

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

La punctul 10 al ordinii de zi, a fost prezentată propunerea legislativă privind 

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

Biosferei "Delta Dunării" (Plx 586/2009). 

Respectiva propunere legislativă a fost amânată, cu unanimitate de voturi.  

La punctul 11 al ordinii de zi, a fost prezentată propunerea legislativă pentru 

modificarea şi completarea Legii 393/2004 privind statutul aleşilor locali            (Plx 

4/2010). 

Respectiva propunere legislativă a fost amânată, cu unanimitate de voturi.  

La punctul 12 al ordinii de zi, a fost prezentată propunerea legislativă pentru 

modificarea şi completarea legii administraţiei publice, Legea 215/2001 republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare (Plx 5/2010). 

Respectiva propunere legislativă a fost amânată, cu unanimitate de voturi.  

 

La finalul dezbaterilor doamna preşedintă Sulfina Barbu a propus plenului 

Comisiei, ca proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.188/1999 

privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, trimis comisiei în vederea 

dezbaterii pe fond, în procedură de urgenţă, cu adresa nr. PLx 42 din 23 februarie 

2010, să fie discutat în cadrul şedinţei ce va avea loc, luni, 1 martie a.c., ora 12.00. 

Acestă propunere a fost adoptată cu unanimitate de voturi, cu menţiunea că 

şedinţa să se desfăşoare începând cu ora 13.00. 
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În ziua de 24 februarie 2010, a avut loc întâlnirea membrilor Comisiei cu 

reprezentanţii Asociaţiei Municipiilor din România, respectiv domnul Cristian 

Poteraş, primar al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti, domnul Toma Şutru, 

secretar al Primăriei Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi domnul Mihai Anghel, 

consilier la Primăria Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti, în cadrul căreia s-a 

purtat discuţii cu privire la proiectele de lege şi propunerile legislative propuse, în 

vederea consultării şi stabilirii unor grupuri de lucru. 

 

În ziua de 25 februarie 2010, lucrările s-au desfăşurat în cadrul grupurilor de 

lucru, prin studierea proiectelor de lege şi altor documente înregistrate la Comisie. 

 

PREŞEDINTE,     SECRETAR, 

 

SULFINA BARBU   MIHAI  CRISTIAN APOSTOLACHE 
 

 

 

 

 

Red. Consilier parlamentar 
       Baban Mona Georgeta 
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