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PROCES VERBAL
din zilele de 24 şi 25 martie 2010
Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru
ecologic şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 24 şi 25 martie 2010.
Din numărul total de 33 membri ai Comisei, în ziua de 24 martie 2010, la
lucrări au fost prezenţi 27 deputaţi, fiind absenţi domnii deputaţi: Andras Gyorgy
Edler (UDMR), Relu Fenechiu (PNL), Longher Ghervazen (Minorităţile Naţionale),
Macaleţi Costică (PSD+PC), Ioan Oltean (PD-L) şi Valeriu Ştefan Zgonea
(PSD+PC).
Din numărul total de 33 membri ai Comisei, în ziua de 25 martie 2010, la
lucrări au fost prezenţi 28 deputaţi, fiind absenţi domnii deputaţi: Ionel Palăr (PNL),
Andras Gyorgy Edler (UDMR), Relu Fenechiu (PNL), Longher Ghervazen
(Minorităţile Naţionale) şi Ioan Oltean (PD-L).
La şedinţa din ziua de 24 martie a.c. au participat ca invitaţi: doamna Irina
Alexe, Secretar de Stat în cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, domnul
Corneliu Ceică, Vicepreşedinte în cadrul Autorităţii Naţionale Sanitar Veterinare şi
pentru Siguranţa Alimentelor, domnul Cornel Dicu, Director în cadrul Ministerului
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, doamna Maria Toma, Director în cadrul
Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, domnul Alexandru Săndulescu,
Director general în cadrul Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de
Afaceri, doamna Luiza Secăreanu, Consilier în cadrul Ministerului Economiei,
Comerţului şi Mediului de Afaceri.
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Lucrările şedinţei din ziua de 24 martie a.c. au fost conduse de domnul Ion
Călin, vicepreşedintele Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului
şi echilibru ecologic.
Pe ordinea de zi a şedinţei din data de 24 martie a.c. au figurat următoarele
puncte:
AVIZE
1. PL-x 50/2010 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii
nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei
din surse regenerabile de energie
2. Pl-x 57/2010 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.220 din 27
octombrie 2008, pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii
energiei din surse regenerabile de energie
3. Pl-x 66/2010 Propunere legislativă privind măsuri de stimulare a producţiei şi
a valorificării legumelor şi fructelor în România
4. PL-x 69/2010 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr.14/2010 privind măsuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat
acordate producătorilor agricoli, începând cu anul 2010
5. Pl-x 72/2010 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii
nr.205/2004 privind protecţia animalelor
6. Pl-x 73/2010 Propunere legislativă Legea responsabilităţii fiscal-bugetare
7. PL-x 76/2010 Proiect de Lege pentru ratificarea Statutului Agenţiei
Internaţionale pentru Energie Regenerabilă, deschis spre semnare la Bonn la
26 ianuarie 2009, semnat de România la Bonn la 26 ianuarie 2009
SESIZARI IN FOND
8. Pl-x 21/2010 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii
administraţiei publice locale nr.215/2001
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Pentru şedinţa din data de 24 martie a.c., domnul vicepreşedinte Ion Călin a
prezentat plenului Comisiei, ordinea de zi, ce a fost adoptată cu unanimitate de
voturi.
La punctul 1 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege pentru
modificarea şi completarea Legii nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de
promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie (Plx 50/2010), ce
are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru
stabilirea sistemului de promovare a energiei din surse regenerabile de energie, în
sensul consolidării cadrului legal din acest domeniu şi compatibilizării legislaţiei
naţionale de profil cu acquis-ul comunitar in domeniu, potrivit obiectivelor ţintă în
domeniul energetic, stabilite la nivelul Uniunii Europene.
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 24 februarie 2010, Consiliul Legislativ a dat aviz favorabil cu observaţii
şi propuneri, Guvernul nu şi-a exprimat punctul de vedere.
Supus dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil, cu
unanimitate de voturi.
La punctul 2 al ordinii de zi, a fost prezentată propunerea legislativă pentru
modificarea Legii nr.220 din 27 octombrie 2008, pentru stabilirea sistemului de
promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie (Plx 57/2010), ce
are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr.220/2008 pentru
stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de
energie, în sensul introducerii unei noi metode de producere a energiei electrice sau
termice, respectiv gazeificarea deşeurilor.
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 24 februarie 2010, Consiliul Legislativ a dat aviz favorabil
cu observaţii şi propuneri, Guvernul nu susţine adoptarea propunerii legislative.
Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost avizată favorabil,
cu majoritate de voturi (3 abţineri).
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La punctul 3 al ordinii de zi, a fost prezentată propunerea legislativă privind
măsuri de stimulare a producţiei şi a valorificării legumelor şi fructelor în România
(Plx 66/2010), ce are ca obiect de reglementare aprobarea unor măsuri de stimulare a
producţiei şi valorificării legumelor şi fructelor, în sensul acordării unui sprijin
financiar de la bugetul de stat şi din fonduri comunitare, grupurilor de producători şi
membrilor acestora, persoanelor fizice şi juridice care îşi desfăşoară activitatea în
producţia şi valorificarea legumelor şi fructelor, precum şi unităţilor de cercetaredezvoltare care au acest obiect de activitate.
S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor ordinare
şi Camera Deputaţilor este Cameră decizională, Senatul a respins prpunerea
legislativă în şedinţa din 1 martie 2010, Consiliul Legislativ a dat aviz favorabil cu
observaţii şi propuneri, Guvernul nu susţine adoptarea propunerii legislative.
Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost avizată favorabil,
cu unanimitate de voturi.
La punctul 4 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege pentru
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.14/2010 privind măsuri financiare pentru
reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli, începând cu anul
2010 (Plx 69/2010), ce are ca obiect de reglementare cadrul juridic general de
acordare a ajutoarelor de stat producătorilor agricoli, în conformitate cu „Liniile
directoare comunitare privind ajutoarele de stat în sectorul agricol şi forestier 2007 –
2013” şi cu Regulamentul Comisiei Europene nr.1857/2006 privind aplicarea
articolelor 87 şi 88 din Tratat ajutoarelor de stat pentru întreprinderi mici şi mijlocii
care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei de produse agricole.
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 1 martie 2010, Consiliul Legislativ a dat aviz favorabil cu observaţii şi
propuneri.
Supus dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil, cu
unanimitate de voturi.
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La punctul 5 al ordinii de zi, a fost prezentată propunerea legislativă pentru
modificarea şi completarea Legii nr.205/2004 privind protecţia animalelor (Plx
72/2010), ce are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii
nr.205/2004 privind protecţia animalelor, cu modificările şi completările ulterioare,
în scopul eliminării unor inadvertenţe în reglementarea contravenţiilor şi a
infracţiunilor în acest domeniu, precum şi în sensul reglementării înfiinţării Poliţiei
Animalelor.
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 1 martie 2010, Consiliul Legislativ a dat aviz favorabil cu
observaţii şi propuneri, Guvernul nu susţine adoptarea propunerii legislative.
Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost avizată negativ, cu
unanimitate de voturi.
La punctul 6 al ordinii de zi, a fost prezentată propunerea legislativă "Legea
responsabilităţii fiscal-bugetare" (Plx 73/2010), ce are ca obiect de reglementare
stabilirea unui cadru legal care să permită asigurarea şi menţinerea unei discipline
financiar-bugetare stricte, clar definite, prin respectarea căreia finanţele publice să
poată fi gestionate eficient.
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 martie 2010, Consiliul Legislativ a dat aviz favorabil cu
observaţii şi propuneri, Guvernul nu susţine adoptarea propunerii legislative.
Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost avizată favorabil,
cu majoritate de voturi (1 împorivă şi 2 abţineri).
La punctul 7 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege pentru
ratificarea Statutului Agenţiei Internaţionale pentru Energie Regenerabilă, deschis
spre semnare la Bonn la 26 ianuarie 2009, semnat de România la Bonn la 26 ianuarie
2009 (Plx 76/2010).
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Conform Statutului suspus ratificării, obiectivul principal al Agenţiei
Internaţionale pentru Energie Regenerabilă este promovarea utilizării energiei
regenerabile, ţinând seama de efectele sale benefice pentru promovarea mediului,
pentru protejarea resurselor naturale şi a climei, dezvoltarea economică şi
dezvoltarea durabilă, securitatea energetică şi accesul la aprovizionarea cu energie.
S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor ordinare şi
Camera Deputaţilor este prima Cameră sesizată, Consiliul Legislativ a dat aviz
favorabil cu observaţii şi propuneri.
Supus dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil, cu
unanimitate de voturi.
Referitor la punctul 8 al ordinii de zi, domnul vicepreşedinte Ion Călin a
prezentat plenului Comisiei, solicitarea venită din partea domnului senator Fekete
Szabó András, Liderul Grupului parlamentar al UDMR, de a se amâna dezbaterea
respectivei propuneri legislative, deoarece domnul senator György Frunda, în
calitatea sa de iniţiator, nu poate participa la şedinţa Comisiei, fiind plecat din ţară.
Această propunere a fost respinsă cu unanimitate de voturi, cu motivarea că
termenul de depunere a raportului Comisiei este de 25 martie 2010, Camera
Deputaţilor fiind prima Cameră sesizată, iar prin amânarea dezbaterilor propunerea
legislativă ar fi supusă adoptării tacite de către Camera Deputaţilor.
Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea "Legii administraţiei
publice locale nr.215/2001" (Plx 21/2010), aflată la punctul 8 al ordinii de zi, are ca
obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul
diminuării procentajului deţinut de cetăţenii aparţinând unei minorităţi naţionale de
la 20%, cât este în prezent, la 15%, privind dreptul acestora de a folosi limba
maternă în relaţia cu autorităţile administrative.
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 şi-a exprimat punctul de vedere.
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Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost respinsă, cu un
amendament respins, cu unanimitate de voturi.
În ziua de 25 martie 2010, lucrările s-au desfăşurat în cadrul grupurilor de
lucru, prin studierea proiectelor de lege şi a altor documente înregistrate la Comisie.
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