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COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ,
AMENAJAREA TERITORIULUI SI ECHILIBRU
ECOLOGIC

4.03.2010

PROCES VERBAL
din ziua de 1, 2, 3 şi 4 martie 2010
Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru
ecologic şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 1, 2, 3 şi 4 martie 2010.
Din numărul total de 33 membri ai Comisei, în ziua de 1 martie 2010, la
lucrări au fost prezenţi 17 deputaţi, fiind absenţi domnii deputaţi: Mircea Duşa
(PSD+PC), Ionel Palăr (PNL), Mihai Cristian Apostolache (PSD+PC), Cristian
Buican (PNL), Ion Călin (PSD+PC), Gheorghe Ciocan (PSD+PC), Relu Fenechiu
(PNL), Costică Macaleţi (PSD+PC), Antonella Marinescu (PSD+PC), Dan Nica
(PSD+PC), Cornel Pieptea (PSD+PC), Neculai Răţoi (PSD+PC), Claudiu Ţaga
(PNL), Radu Bogdan Tîmpău (PNL), Lucia – Ana Varga (PNL), Aurel Vlădoiu
(PSD+PC), Valeriu Zgonea (PSD+PC).
Din numărul total de 33 membri ai Comisei, în ziua de 2 martie 2010, la
lucrări au fost prezenţi 32 deputaţi, fiind absentă doamna deputat Sulfina Barbu (PDL).
Din numărul total de 33 membri ai Comisei, în zilele de 3 şi 4 martie 2010, la
lucrări au fost prezenţi 33 deputaţi.
La şedinţa din ziua de 1 martie a.c. au participat ca invitaţi: domnul Andrei
Szakal, Preşedinte în cadrul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, domnul
Cristian Roman, Vicepreşedinte în cadrul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor
Publici, domnul Marian Niculescu, Secretar general în cadrul Agenţiei Naţionale a
Funcţionarilor Publici, domnul deputat Clement Negruţ.
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La şedinţa din ziua de 2 martie a.c. au participat ca invitaţi: domnul Mircea
Ioan Cotoşman, Secretar de Stat în cadrul Ministerului Mediului şi Pădurilor,
domnul Cristian Apostol, Secretar de Stat în cadrul Ministerului Mediului şi
Pădurilor, domnul Dan Cârlan, Secretar de Stat în cadrul Ministerului Mediului şi
Pădurilor, domnul Grigore Baboianu, Guvernator în cadrul Administraţiei
Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării, domnul Tanczos Barna, Secretar de Stat în
cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, doamna Irina Alexe,
Secretar de Stat Secretar de Stat în cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor,
doamna Anca Ginavar, Director general în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale
şi Turismului, domnul Dorin Dobrinescu, Director în cadrul Arhivelor Naţionale,
domnul Alexandru Rădulescu, Director în cadrul Ministerului Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale, doamna Daniela Pineta, Şef serviciu în cadrul Ministerului
Mediului şi Pădurilor, doamna Camelia Luchian, Vicepreşedinte în cadrul Agenţiei
Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură, domnul Laurenţiu Vedinaş, Consilier în
cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, domnul Adrian Boantă, Consilier în
cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor.
Lucrările şedinţei din ziua de 1 martie 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 1 martie a.c. a figurat proiectul de Lege
pentru modificarea şi completarea Legii nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor
publici (PL-x nr.42), trimis Comisiei în vederea dezbaterii pe fond, în procedură de
urgenţă, cu adresa nr. PLx-42 din 23 februarie 2010.
Supus dezbaterilor pe articole, respectivul proiect de lege a fost adoptat de
plenul Comisiei, cu unanimitatea voturilor celor prezenţi.
Lucrările şedinţei din ziua de 2 martie a.c. au fost conduse de domnul Ionel
Palăr, vicepreşedintele Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului
şi echilibru ecologic.
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Pe ordinea de zi a şedinţei din data de 2 martie a.c. au figurat următoarele
puncte:
AVIZE
1. PLx 23/2010 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii
fondului funciar nr.18/1999
2. PLx 24/2010 Propunere legislativă pentru modificarea Legii minelor
nr.85/2003
3. PLx 25/2010 Propunere legislativă pentru modificarea art.29 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 şi abrogarea art.II din Legea
nr.261/2008
4. PLx 27/2010 Propunere legislativă pentru modificarea Legii Arhivelor
Naţionale nr.16/1996
5. PLx 29/2010 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii
nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia
6. PLx 31/2010 Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii
nr.211/2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.130/2006 privind Inspecţia Socială
7. PLx 32/2010 Propunere legislativă privind promovarea producerii de energie
din surse regenerabile şi pentru încurajarea economisirii resurselor energetice
8. PLx 33/2010 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.115/1999
privind responsabilitatea ministerială, republicată în Monitorul Oficial nr.200
din 23 martie 2007 cu modificările şi completările ulterioare

SESIZĂRI IN FOND
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9. 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
10. 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
11. 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,
conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice şi a Legii vânătorii
şi a protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006
12. 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
13. PLx 586/2009 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii
nr.82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării
14. PLx 15/2010 Propunere legislativă pentru înfiinţarea satului Culmea, judeţul
Constanţa prin reorganizarea oraşului Ovidiu, judeţul Constanţa
15. PLx 18/2010 Propunere legislativă privind statutul chiriaşilor
16. PLx 22/2010 Proiect de Lege pentru modificarea alin.(1) şi (2) ale art.8 din
Legea

nr.7/2006

privind

statutul

funcţionarului

public

parlamentar,

republicată
17. PLx 28/2010 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii
nr.350 din 06/07/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul
Pentru şedinţa din data de 2 martie a.c., ordinea de zi a fost prezentată
plenului Comisiei de către domnul vicepreşedinte Ionel Palăr şi a fost adoptată cu
unanimitate de voturi.
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La punctul 1 al ordinii de zi, a fost prezentată propunerea legislativă pentru
modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 (PLx 23/2010), ce are
ca obiect de reglementare modificarea art.74 şi completarea art.111 din Legea
fondului funciar nr.18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
în sensul că deţinătorii de terenuri agricole vor fi obligaţi să le cultive, să asigure
protecţia solului şi să execute lucrările pe curbele de nivel, iar refuzul acestora de a
cultiva sau de a întreţine terenurile agricole, constituie contravenţie.
S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor organice
şi Camera Deputaţilor este Cameră decizională, Senatul a respins propunerea
legislativă în şedinţa din 8 februarie 2010, Consiliul Legislativ avizează favorabil cu
observaţii şi propuneri, Guvernul nu susţine adoptarea.
Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost avizată favorabil,
cu majoritate de voturi (1 abţinere).
La punctul 2 al ordinii de zi, a fost prezentată propunerea legislativă pentru
modificarea Legii minelor nr.85/2003 (PLx 24/2010), ce are ca obiect de
reglementare modificarea Legii minelor nr.85/2003, cu modificările şi completările
ulterioare, intervenţiile legislative vizând ca anumite resurse minerale, respectiv
rocile utile, apele geotermale, gazele care le însoţesc, apele minerale gazoase şi
plate, precum şi apele minerale terapeutice vor aparţine domeniului public al
unităţilor administrativ-teritoriale în raza cărora se află aceste resurse.
In expunerea de motive, iniţiatorii argumentează propunerea legislativă prin
faptul că „unităţile administrativ-teritoriale deţinătoare ale acestor resurse minerale
sunt într-un grav dezechilibru financiar, neavând posibilitatea obţinerii unor venituri
din folosirea acestor bogăţii aflate pe teritoriul lor“.
S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor organice
şi Camera Deputaţilor este Cameră decizională, Senatul a respins propunerea
legislativă în şedinţa din 8 februarie 2010, Consiliul Legislativ avizează favorabil cu
observaţii şi propuneri Guvernul nu susţine adoptarea.
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Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost avizată favorabil,
cu unanimitate.
La punctul 3 al ordinii de zi, a fost prezentată propunerea legislativă pentru
modificarea art.29 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 şi abrogarea art.II din Legea
nr.261/2008 (PLx 25/2010), ce are ca obiect de reglementare modificarea alin.(31) şi
(32) ale art.29 şi abrogarea alin.(33) al aceluiaşi articol 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, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi aborgarea art.II din
Legea nr.261/2008.
Potrivit textelor propuse pentru alin.(31) şi (32) ale art.29, structurile de cult
vor dobândi suprafeţe de până la 30 ha, din pădurile pe care le-au avut în
administrare sau înzestrare.
S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor organice
şi Camera Deputaţilor este Cameră decizională, Senatul a respins propunerea
legislativă în şedinţa din 8 februarie 2010, Consiliul Legislativ avizează favorabil cu
observaţii şi propuneri Guvernul nu susţine adoptarea.
Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost avizată favorabil,
cu unanimitate.
La punctul 4 al ordinii de zi, a fost prezentată propunerea legislativă pentru
modificarea Legii Arhivelor Naţionale nr.16/1996 (PLx 27/2010), ce are ca obiect
de reglementare modificarea şi completarea Legii Arhivelor Naţionale nr.16/1996, în
sensul prevederii posibilităţii retragerii din administrarea Arhivelor Naţionale a
documentelor care fac parte din Fondul Arhivistic Naţionale al României, în cazul în
care acestea au fost preluate în mod abuziv.
S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor ordinare
şi Camera Deputaţilor este Cameră decizională, Senatul a respins propunerea
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legislativă în şedinţa din 8 februarie 2010, Consiliul Legislativ avizează favorabil cu
observaţii şi propuneri, Guvernul nu susţine adoptarea.
Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost avizată negativ, cu
unanimitate.
La punctul 5 al ordinii de zi, a fost prezentată propunerea legislativă pentru
modificarea şi completarea Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul
juridic al acesteia (PLx 29/2010), ce are ca obiect de reglementare completarea Legii
nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, în sensul
îmbunătăţirii cadrului legal actual, prin reglementarea expresă a modalităţii de
trecere a bunurilor din domeniul public al judeţului în domeniul public al
municipiului, oraşului sau comunei, precum şi din domeniul public al municipiului,
oraşului sau comunei, în domeniul public al judeţului
Totodată se preconizează instituirea de noi reguli privind atestarea
modificărilor intervenite în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al
unităţilor administrativ-teritoriale.
S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor organice
şi Camera Deputaţilor este Cameră decizională, Senatul a respins propunerea
legislativă în şedinţa din 8 februarie 2010, Consiliul Legislativ avizează favorabil cu
observaţii şi propuneri, Guvernul nu şi-a exprimat punctul de vedere.
Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost avizată negativ, cu
unanimitate.
La punctul 6 al ordinii de zi, a fost prezentată propunerea legislativă privind
modificarea şi completarea Legii nr.211/2007 pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.130/2006 privind Inspecţia Socială (PLx 31/2010), ce are ca
obiect de reglementare modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.130/2006 privind Inspecţia Socială, aprobată cu modificări şi
completări din Legea nr.211/2007, în sensul modificării structurii organizatorice a
acesteia, prin organizarea, la nivelul judeţelor, a inspectoratelor sociale judeţene.
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S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor organice
şi Camera Deputaţilor este Cameră decizională, Senatul a respins propunerea
legislativă în şedinţa din 8 februarie 2010, Consiliul Legislativ avizează favorabil cu
observaţii şi propuneri, Guvernul nu susţine adoptarea propunerii legislative.
Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost avizată favorabil,
cu unanimitate.
La punctul 7 al ordinii de zi, a fost prezentată propunerea legislativă privind
promovarea producerii de energie din surse regenerabile şi pentru încurajarea
economisirii resurselor energetice (PLx 32/2010), ce are ca obiect de reglementare
crearea unui cadru legal necesar pentru economisirea energiei termice şi pentru
utilizarea în mai mare măsură a surselor de energie regenerabilă şi altor surse de
energie neconvenţională, reducerea consumului totoal de energie şi a poluării
mediului. Se instituie obligaţii şi se stabileşte cadrul de acordare de stimulente
pentru producătorii şi consumatorii de energie termică din surse regenerabile sau
neconvenţionale, sau care realizează economii semnificative de energie
S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor organice
şi Camera Deputaţilor este Cameră decizională, Senatul a respins propunerea
legislativă în şedinţa din 8 februarie 2010, Consiliul Legislativ avizează negativ,
Guvernul nu şi-a exprimat punctul de vedere.
Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost avizată favorabil,
cu unanimitate.
La punctul 8 al ordinii de zi, a fost prezentată propunerea legislativă pentru
modificarea Legii nr.115/1999 privind responsabilitatea ministerială, republicată în
Monitorul Oficial nr.200 din 23 martie 2007 cu modificările şi completările
ulterioare (PLx 33/2010), ce are ca obiect de reglementare modificarea şi
completarea Legii nr.115/1999 privind responsabilitatea ministerială, republicată, cu
modificările ulterioare. Potrivit expunerii de motive, prin proiect se intenţionează
„eliminarea imunităţii pentru parlamentarii miniştri, astfel încât începerea urmăririi
penale împotriva acestora să se facă fără acordul Camerei din care fac parte“.
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Totodată, potrivit proiectului, urmează ca percheziţionarea, reţinerea sau arestarea
unui membru al Guvernului care nu este şi deputat sau senator să se facă numai cu
avizul Preşedintelui României
S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor organice
şi Camera Deputaţilor este Cameră decizională, Senatul a respins propunerea
legislativă în şedinţa din 8 februarie 2010, Consiliul Legislativ avizează favorabil cu
observaţii şi propuneri, Guvernul nu susţine adoptarea.
Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost avizată negativ, cu
unanimitate.
Punctul 9 al ordinii de zi, respectiv 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) a fost amânat cu unanimitate de voturi.
Punctul 10 al ordinii de zi, respectiv 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)
a fost amânat cu unanimitate de voturi.
Punctul 11 al ordinii de zi, respectiv 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) a fost
amânat cu unanimitate de voturi.
Punctul 12 al ordinii de zi, respectiv 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) a fost amânat cu unanimitate de voturi.
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Punctul 13 al ordinii de zi, respectiv propunerea legislativă pentru
modificarea şi completarea Legii nr.82/1993 privind constituirea Rezervaţiei
Biosferei "Delta Dunării" (PLx 586/2009) a fost amânată cu unanimitate de voturi.
Punctul 14 al ordinii de zi, respectiv propunerea legislativă pentru înfiinţarea
satului Culmea, judeţul Constanţa prin reorganizarea oraşului Ovidiu, judeţul
Constanţa (PLx 15/2010) a fost amânată cu unanimitate de voturi.
Punctul 15 al ordinii de zi, respectiv propunerea legislativă privind statutul
chiriaşilor (PLx 18/2010) a fost amânată cu unanimitate de voturi.
Punctul 16 al ordinii de zi, respectiv proiectul de Lege pentru modificarea
alin.(1) şi (2) ale art.8 din Legea nr.7/2006 privind statutul funcţionarului public
parlamentar, republicată (PLx 22/2010) a fost amânat cu unanimitate de voturi.
Punctul 17 al ordinii de zi, respectiv propunerea legislativă pentru
modificarea şi completarea Legii nr.350 din 06/07/2001 privind amenajarea
teritoriului şi urbanismul (PLx 28/2010) a fost amânată cu unanimitate de voturi.
În ziua de 3 martie 2010, a avut loc şedinţa comună a Comisiei pentru
administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic şi a Comisiei
pentru buget, finanţe şi bănci din cadrul Camerei Deputaţilor, împreună cu Comisia
pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului, precum şi
Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţa de capital, din cadrul
Senatului, având pe ordinea de zi:
-

Audierea domnului Liviu Costache, candidatul propus de Grupul

parlamentar al PD-L, pentru numirea ca membru în cadrul Comitetului pentru
finanţe publice locale.
Candidatul a răspuns întrebărilor formulate de către membrii comisiilor de
specialitate.
În urma audierii, plenul comisiilor reunite a hotărât cu majoritate de voturi,
numirea ca membru în cadrul Comitetului pentru finanţe publice locale, a domnului
Liviu Costache.
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În ziua de 4 martie 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

ANDRÁS GYÖRGY EDLER

