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PROCES VERBAL
din ziua de 9, 10 şi 11 martie 2010
Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru
ecologic şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 9, 10 şi 11 martie 2010.
Din numărul total de 33 membri ai Comisei, în zilele de 9, 10 şi 11 martie
2010, la lucrări au fost prezenţi 31 deputaţi, fiind absenţi domnii deputaţi: Sorin
Gheorghe Buta (PD-L) şi Longher Ghervazen (Minorităţi Naţionale).
La şedinţa din ziua de 9 martie a.c. au participat ca invitaţi: domnul Tanczos
Barna, Secretar de Stat în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului,
domnul Mircea Ioan Cotoşman, Secretar de Stat în cadrul Ministerului Mediului şi
Pădurilor, doamna Irina Alexe, Secretar de Stat în cadrul Ministerului Administraţiei
şi Internelor, doamna Anca Ginavar, Director general în cadrul Ministerului
Dezvoltării Regionale şi Turismului, domnul Silviu Megan, Director general în
cadrul Ministerului Mediului şi Pădurilor, doamna Aurelia Ivanovici, Consilier
superior în cadrul Ministerului Finanţelor Publice.
Lucrările şedinţei din ziua de 9 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 9 martie a.c. au figurat următoarele
puncte:
SESIZĂRI IN FOND
1. 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
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2. 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
3. PLx 4/2010 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii
393/2004 privind statutul aleşilor locali
4. PLx 5/2010 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea legii
administraţiei publice, Legea 215/2001 republicată, cu modificările şi
completările ulterioare
5. PLx 15/2010 Propunere legislativă pentru înfiinţarea satului Culmea, judeţul
Constanţa prin reorganizarea oraşului Ovidiu, judeţul Constanţa
6. PLx 18/2010 Propunere legislativă privind statutul chiriaşilor
7. 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
8. 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 9 martie a.c., ordinea de zi a fost prezentată
plenului Comisiei de către doamna preşedinte Sulfina Barbu şi a fost adoptată cu
unanimitate de voturi.
La punctul 1 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), ce are ca obiect de reglementare modificarea şi
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind protecţia
mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.195/2006, cu
modificările şi completările ulterioare, în vederea consolidării cadrului legal referitor
la protecţia mediului din perspectiva necesităţii asigurării unei armonizări complete
şi corecte a legislaţiei naţionale cu acquis-ul comunitar în materie, potrivit
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obligaţiilor ce-i revin statului român, în calitatea sa de stat membru al Uniunii
Europene, începând cu data de 1 ianuarie 2007.
Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru
ecologic a fost sesizată pentru dezbatere în fond a proiectului de lege şi întocmirea
unui raport comun cu Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi
servicii specifice.
S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor organice şi
Camera Deputaţilor este Cameră decizională, Senatul a adoptat proiectul de lege în
şedinţa din 4 martie 2010, Consiliul Legislativ a dat aviz favorabil cu observaţii şi
propuneri, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a dat aviz favorabil, Comisia
pentru industrii şi servicii a dat aviz favorabil cu un amendament.
Supus dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost amânat, cu unanimitate de
voturi.
La punctul 2 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), ce are ca obiect de reglementare modificarea şi
completarea Programului naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe
proprietate personală, aprobat prin OUG nr.51/2006, aprobată cu modificări prin
Legea nr.12/2007.
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 noiembrie 2009, Consiliul Legislativ a dat aviz favorabil cu observaţii
şi propuneri, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a dat aviz negativ, Comisia
pentru buget, finanţe şi bănci a dat aviz favorabil, Guvernul nu susţine adoptarea.
Supus dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost adoptat, cu amendamente
admise, cu unanimitate de voturi.
La punctul 3 al ordinii de zi, a fost prezentată propunerea legislativă pentru
modificarea şi completarea Legii 393/2004 privind statutul aleşilor locali (Plx
4/2010), ce are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii
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nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările
ulterioare, intervenţiile legislative preconizate urmărind eficientizarea derulării
procesului de validare a mandatelor de consilieri din unităţile administrativteritoriale.
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, Guvernul nu susţine adoptarea propunerii
legislative.
Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost respinsă, cu
unanimitate de voturi.
La punctul 4 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), ce are ca obiect de
reglementare modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale, Legea
215/2010, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în scopul fluidizării
proceselor de constituire şi funcţionare a consiliilor locale.
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, Guvernul nu susţine adoptarea propunerii
legislative.
Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost respinsă, cu
unanimitate de voturi.
La punctul 5 al ordinii de zi, a fost prezentată propunerea legislativă pentru
înfiinţarea satului Culmea, judeţul Constanţa prin reorganizarea oraşului Ovidiu,
judeţul Constanţa (Plx 15/2010).
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, Guvernul nu susţine adoptarea propunerii
legislative.
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Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost respinsă, cu
unanimitate de voturi.
La punctul 6 al ordinii de zi, a fost prezentată propunerea legislativă privind
statutul chiriaşilor (Plx 18/2010).
S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor ordinare
şi Camera Deputaţilor este Camera Decizională, Senatul a respins propunerea
legislativă în şedinţa din 3 februarie 2010, Consiliul Legislativ a dat aviz negativ,
Guvernul nu susţine adoptarea propunerii legislative.
Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost amânată, cu
unanimitate de voturi.
La punctul 7 al ordinii de zi, a fost prezentat 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), ce are ca obiect de
reglementare modificarea alin.(1) şi (2) ale art.8 din Legea nr.7/2006 privind statutul
funcţionarului public parlamentar, republicată, în vederea stabilirii tipului de misiune
pe care o îndeplineşte reprezentantul Camerei Deputaţilor şi Senatului pe lângă
Parlamentul European, precum şi stabilirea cheltuielilor care pot fi decontate pe
perioada misiunii sale în străinătate.
S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor organice şi
Camera Deputaţilor este Cameră decizională, Senatul a adoptat proiectul de lege în
şedinţa din 8 februarie 2010, Consiliul Legislativ a dat aviz favorabil cu observaţii şi
propuneri, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a dat aviz negativ, Comisia pentru
muncă şi protecţie socială a dat aviz negativ.
Supus dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost adoptat, cu unanimitate
de voturi.
La punctul 8 al ordinii de zi, a fost prezentată propunerea legislativă pentru
modificarea şi completarea Legii nr.350 din 06/07/2001 privind amenajarea
teritoriului şi urbanismul (Plx 28/2010), ce are ca obiect de reglementare
modificarea şi completarea Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi
urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare, preconizându-se că
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documentaţiile de urbanism şi de amenajare a teritoriului de interes judeţean,
municipal, orăşenesc, comunal să se elaboreze pe bază de secţiuni care să poată fi
actualizate şi aprobate ori de câte ori este nevoie.
S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor ordinare
şi Camera Deputaţilor este Camera Decizională, Senatul a respins propunerea
legislativă, Consiliul Legislativ a dat aviz favorabil, Guvernul nu susţine adoptarea
propunerii legislative.
Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost respinsă, cu
unanimitate de voturi.
În cadrul şedinţei, doamna preşedinte Sulfina Barbu a prezentat propunerea
venită din partea domnului Viorel Hrebenciuc, Liderul Grupului parlamentar al
PSD+PC, cu privire la numirea domnului deputat Ion Călin, în funcţia de
vicepreşedinte al Comisiei, în locul domnului deputat Mircea Duşa, menţionând că
acestă funcţie revine grupului parlamentar al PSD+PC, conform algoritmului politic
şi după repartizarea funcţiilor între partidele politice, cu respectarea prevederilor
art.45 alin.(2) şi (3) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat.
În zilele de 10 şi 11 martie 2010, lucrările s-au desfăşurat pe grupuri de lucru,
prin studierea proiectelor de lege şi a altor documente înregistrate la Comisie.
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SULFINA BARBU
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