PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ,
AMENAJAREA TERITORIULUI SI ECHILIBRU
ECOLOGIC

27.05. 2010

PROCES VERBAL
din zilele de 26, 27 mai 2010
Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru
ecologic şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 26, 27 mai 2010.
Din numărul total de 33 membri ai Comisei, în zilele de 26, 27 mai a.c., la
lucrări au fost prezenţi 32 deputaţi, fiind absent domnul deputat Relu Fenechiu
(PNL)
La şedinţa din ziua de 26 mai a.c. au participat ca invitaţi: domnul Timofte
Radu, Şef Serviciu în cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale,
doamna Alexe Irina, Secretar de stat în cadrul Ministerului Administraţiei şi
Internelor, domnul Tanczos Barna, Secretar de stat în cadrul Ministerului
Dezvoltarii Regionale si Turismului, domnul senator Frâncu Emilian.
Lucrările şedinţei din ziua de 26 mai a.c. au fost conduse de domnul deputat
Călin Ion, vicepreşedintele Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea
teritoriului şi echilibru ecologic.
Pe ordinea de zi a şedinţei din data de 26 mai a.c. au figurat următoarele
puncte:
AVIZE
1. PLx 225/2010 Proiect de Lege pentru completarea art.62 alin.(3) din Legea
nr.46/2008 privind Codul Silvic.
2. PLx 227/2010 Proiect de Lege privind implementarea programului de
încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli.
3. PLx 229/2010 Proiect de Lege privind regimul infrastructurii reţelelor de
comunicaţii electronice
4. PLx 234/2010 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea
Ordonanţei Guvernului nr.43/1997 privind regimul juridic al drumurilor
5. PLx 235/2010 Propunere legislativă privind „Declararea zonei de amplasare a
monumentelor istorice din nordul Olteniei ca obiectiv de interes naţional“
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6. PLx 245/2010 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii
nr.230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de
proprietari.
7. PLx 247/2010 Propunere legislativă privind unele măsuri pentru desfăşurarea
în condiţii de legalitate a alegerilor locale, parlamentare, europarlamentare sau
prezidenţiale, precum şi a referendumului
8. PLx 249/2010 Propunere legislativă privind sistemul unitar de pensii publice
9. PLx 254/2010 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.230/2007 privind
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari
10. PLx 263/2010 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii
nr.46/2008 privind Codul Silvic
11. PLx 265/2010 Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii
zootehniei nr.72/2002.
12. PLx 272/2010 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea
Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.106 din 7 octombrie 2009 pentru
modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.5/2003 privind acordarea
de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei
pentru plata energiei termice.
13. PLx 274/2010 Propunere legislativă privind Programul naţional de realizare a
cadastrului general în mediul rural
14. PLx 284/2010 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.33/2007
privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European
15. PLx 286/2010 Propunere legislativă privind transmiterea unor imobile din
domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării
Naţionale în domeniul public al Municipiului Zalău şi în administrarea
Consiliului Local al Municipiului Zalău, judeţul Sălaj.
16. PLx 287/2010 Propunere legislativă pentru modificarea art.22¹ din Legea
nr.1/2000, pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor
agricole şi cele forestiere solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar
nr.18/1991 şi ale Legii nr.169/1997, cu modificările ulterioare
17. PLx 290/2010 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii
nr.61 din 27 septembrie 1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor
norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, republicată.
18. PLx 293/2010 Propunere legislativă pentru completarea art.11 din Legea
nr.3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului.
19. PLx 294/2010 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii
nr.61 din 27 septembrie 1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor
norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice.
20. PLx 296/2010 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.9/2010 privind aprobarea Programului de sprijin pentru
beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia românească,
finanţate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate României
21. PLx 299/2010 Proiect de Lege privind parteneriatele încheiate între sectoarele
public şi privat
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22. PLx 301/2010 Proiect de Lege pentru abrogarea Cap.IV 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
23. PLx 302/2010 Proiect de Lege pentru abrogarea Cap.IV 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
24. PLx 307/2010 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii
nr.289/2002 privind perdelele forestiere de protecţie.
25. PLx 311/2010 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr.27/2003 privind procedura aprobării tacite
26. PLx 323/2010 Proiect de Lege privind sistemul unitar de pensii publice.
SESIZĂRI IN FOND
27. PLx 183/2010 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.11
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.22/2009 privind înfiinţarea
Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii
28. PLx 222/2010 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.14/2010 pentru modificarea Legii nr.152/1998 privind
înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
29. PLx 226/2010 Proiect de Lege pentru modificarea art.64 lit.c) din Ordonanţa
de urgenţă a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul şi acvacultura
30. PLx 264/2010 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii
nr.317/2009 privind pescuitul şi acvacultura
31. PLx 246/2010 Propunere legislativă pentru transmiterea în administrarea
Consiliului Local Piatra Neamţ a unui teren aflat în domeniul public al statului
şi în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“
32. PLx 308/2010 Proiect de Lege privind transmiterea către Consiliul Local al
Municipiului Roman a dreptului de administrare asupra unui bun aflat în
domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele
Române " în vederea realizării obiectivului de investiţii " Microhidrocentrală
pe râul Moldova, în Municipiul Roman- judeţul Neamţ"
33. PLx 309/2010 Proiect de Lege privind transmiterea către Consiliul Local al
Municipiului Tulcea a dreptului de administrare asupra unui bun aflat în
domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele
Române " prin Direcţia Apelor Dobrogea - Litoral
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Ordinea de zi pentru şedinţa din ziua de 26 mai a.c. a fost prezentată plenului
Comisiei, de către domnul vicepresedinte Călin Ion şi a fost adoptată cu unanimitate
de voturi.
La punctul 1 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de lege pentru
completarea art.62 alin.(3) din Legea nr.46/2008 privind Codul Silvic (Plx
225/2010).
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 26 aprilie 2010, Consiliul Legislativ a dat aviz favorabil cu observaţii şi
propuneri, Guvernul NU susţine adoptarea.
Supus dezbaterilor, respectivul proiectul de lege a fost avizat favorabil cu
unanimitate de voturi.
La punctul 2 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de lege privind
implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli
(Plx 227/2010) prin care se urmăreşte implementarea unui program de încurajare a
consumului de fructe în şcoli, prin acordarea gratuită elevilor din clasele I-VIII care
frecventează învăţământul de stat, în limita unei valori zilnice per elev.
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 26 aprilie 2010, Consiliul Legislativ a dat aviz favorabil cu observaţii şi
propuneri, Guvernul susţine adoptarea.
Supus dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu
unanimitate de voturi.
La punctul 3 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de lege privind regimul
infrastructurii reţelelor de comunicaţii electronice (PLx 229/2010), ce are ca obiect
reglementarea regimului infrastructurii reţelelor de comunicaţii electronice,
stabilindu-se condiţiile în care se va realiza accesul pe proprietatea publică sau
privată în vederea instalării, întreţinerii, înlocuirii sau mutării reţelelor de
comunicaţii electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susţinerii

5

acestora, precum şi unele măsuri privind construirea de reţele de comunicaţii
electronice.
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 26 aprilie 2010, Consiliul legislativ a dat aviz favorabil cu observaţii şi
propuneri, Guvernul susţine adoptarea.
Supus dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu
unanimitate de voturi.
La punctul 4 al ordinii de zi, a fost prezentată propunerea legislativă pentru
modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.43/1997 privind regimul
juridic al drumurilor (PLx 234/2010), ce are ca obiect completarea art.47 din
Ordonanţa Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor, intervenţiile
legislative vizând acordarea administratorului drumului a posibilităţii construirii de
panouri de publicitate turistică, pe care să le concesioneze sau închirieze, în
condiţiile legii.
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 26 aprilie 2010, Consiliul legislativ a dat aviz favorabil cu
observaţii şi propuneri, Guvernul NU susţine adoptarea.
Supusă dezbaterilor, respectiva propunerea legislativă a fost avizată favorabil
cu unanimitate de voturi.
La punctul 5 al ordinii de zi, a fost prezentată propunerea legislativă privind
„Declararea zonei de amplasare a monumentelor istorice din nordul Olteniei ca
obiectiv de interes naţional“ (PLx 235/2010), ce are ca obiect de reglementare
declararea ca obiectiv de interes naţional a zonei de amplasare a monumentelor
istorice din nordul Olteniei, în vederea realizării lucrărilor de restaurare, consolidare,
conservare şi punere în valoare a acestora, precum şi pentru lucrările publice de
reabilitare a construcţiilor, echipamentelor şi a infrastructurii. Prin proiect se
propune înfiinţarea Comitetului Nordul Olteniei, structură fără personalitate juridică,
având rolul de a coordona acţiunile în vederea realizării lucrărilor la monumente
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istorice din nordul Olteniei şi de a propune Guvernului măsuri prin care să fie
aplicată strategia de dezvoltare a acestei zone.
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 26 aprilie 2010, Consiliul legislativ a dat aviz favorabil cu
observaţii şi propuneri, Guvernul NU susţine adoptarea.
Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost avizată favorabil
cu unanimitate de voturi.
La punctul 6 al ordinii de zi, a fost prezentată propunerea legislativă pentru
modificarea şi completarea Legii nr.230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi
funcţionarea asociaţiilor de proprietari (Plx 245/2010), ce are ca obiect completarea
art.49 din Legea nr.230/2007, cu patru noi alineate, intervenţiile legislative vizând
scutirea de plata penalităţilor pentru cotele restante de contribuţie la cheltuielile
asociaţiilor de proprietari, a proprietarilor şi a chiriaşilor unui spaţiu locativ în baza
unui contract de închiriere cu autorităţile administraţiei publice locale sau centrale,
ori cu o instituţie a statului.
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 26 aprilie 2010, Consiliul Legislativ a dat aviz favorabil cu
observaţii şi propuneri, Guvernul NU susţine adoptarea.
Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost avizată favorabil
cu unanimitate de voturi.
La punctul 7 al ordinii de zi, a fost prezentată propunerea legislativă privind
unele măsuri pentru desfăşurarea în condiţii de legalitate a alegerilor locale,
parlamentare, europarlamentare sau prezidenţiale, precum şi a referendumului (Plx
247/2010), ce are ca obiect de reglementare instituirea unor măsuri în vederea
preîntâmpinării săvârşirii unor infracţiuni în legătură cu exercitarea dreptului de vot
cu ocazia alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale, pentru Camera
Deputaţilor şi Senat, pentru Preşedintele României ori pentru Parlamentul European,
precum şi cu ocazia desfăşurării referendumului.
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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 26 aprilie 2010, Consiliul Legislativ a dat aviz favorabil cu
observaţii şi propuneri, Guvernul NU susţine adoptarea.
Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost avizată favorabil
cu unanimitate de voturi.
La punctul 8 al ordinii de zi, a fost prezentată propunerea legislativă privind
privind sistemul unitar de pensii publice (Plx 249/2010), ce are ca obiect de
reglementare crearea sistemului unitar de pensii publice prin comasarea legislaţiei în
domeniu. Principiile pe care se bazează propunerea legislativă privind sistemul
unitar de pensii publice sunt cele care stau la baza Legii nr.19/2000 privind sistemul
public de pensii, la care se adaugă principiile imprescriptibilităţii şi incesibilităţii.
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 26 aprilie 2010, Consiliul Legislativ a dat aviz
favorabil cu observaţii şi propuneri, Guvernul NU susţine adoptarea.
Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost avizată negativ cu
unanimitate de voturi.
La punctul 9 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de lege pentru
modificarea Legii nr.230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea
asociaţiilor de proprietari (Plx 254/2010), ce are ca obiect de reglementare
modificarea şi completarea Legii nr.230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi
funcţionarea asociaţiilor de proprietari, intervenţiile legislative vizând introducerea
unor noi prevederi în scopul de a se asigura profesionalizarea funcţiilor de
administrator şi cenzor din conducerea asociaţiilor de proprietari, precum şi crearea
unui cadru transparent al deciziilor administrative ale asociaţiilor de proprietari.
S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor ordinare şi
Camera Deputaţilor este Cameră decizională, Senatul a adoptat propunerea
legislativă în şedinţa din 26 aprilie 2010, Consiliul Legislativ a dat aviz favorabil cu
observaţii şi propuneri, Guvernul NU susţine adoptarea.
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Supus dezbaterilor, respectivul proiectul de lege a fost avizat favorabil cu
unanimitate de voturi.
La punctul 10 al ordinii de zi, a fost prezentată propunerea legislativa pentru
modificarea şi completarea Legii nr.46/2008 privind Codul Silvic (Plx 263/2010), ce
are ca obiect de reglementare modificarea Legii nr.46/2008 – Codul silvic, cu
modificările şi completările ulterioare, în sensul că în cazul scoaterii definitive a
unor terenuri din fondul forestier naţional, amplasarea obiectivelor prevăzute la
art.37 alin.(1) lit.b) şi c) din acest act normativ, se poate face cu îndeplinirea
cumulativă a două condiţii: construcţia şi terenul să se afle în proprietatea aceleiaşi
persoane fizice sau juridice, după caz, iar suprafaţa maximă ce poate fi scoasă
definitiv din fondul forestier, inclusiv construcţia, accesul şi împrejmuirea, să fie de
până la 5% din suprafaţa proprietăţii forestiere, însă nu mai mare de 180 m2.
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 26 aprilie 2010, Consiliul Legislativ a dat aviz favorabil cu
observaţii şi propuneri, Guvernul nu are punct de vedere.
Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost avizată favorabil
cu unanimitate de voturi.
La punctul 11 al ordinii de zi, a fost prezentată propunerea legislativă privind
modificarea şi completarea Legii zootehniei nr.72/2002 (Plx 265/2010), ce are ca
obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii zootehniei nr.72/2002, cu
modificările şi completările ulterioare, în sensul acordării dreptului de preemţiune
crescătorilor de animale din cadrul asociaţiilor profesionale de profil, la vânzarea
păşunilor din proprietatea consiliilor locale. Totodată, se propune completarea art.41
alin.(1) din actul normativ de bază, cu o faptă ce constituie infracţiune, privind
shimbarea destinaţiei suprafeţelor cu înaltă valoare naturală administrate sau deţinute
de consiliile locale.
S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor organice
şi Camera Deputaţilor este Cameră decizională, Senatul a respins propunerea
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legislativă în şedinţa din 26 aprilie 2010, Consiliul Legislativ a dat aviz favorabil cu
observaţii şi propuneri, Guvernul nu are punct de vedere.
Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost avizată favorabil
cu unanimitate de voturi.
La punctul 12 al ordinii de zi, a fost prezentată propunerea legislativă pentru
modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.106 din 7
octombrie 2009 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.5/2003
privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi
populaţiei pentru plata energiei termice (Plx 272/2010), ce are ca obiect de
reglementare modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.5/2003 privind
acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi
populaţiei pentru plata energiei termice, cu modificările şi completările ulterioare, în
sensul acordării familiilor şi persoanelor singure cu venituri nete medii lunare pe
membru de familie între 355,1 lei şi 615 lei, a unui ajutor pentru încălzirea locuinţei,
pe perioada seszonului rece, astfel:
O compensare în proporţie de 40% din valoarea facturii la energia
termică pentru cei care utilizează energia termică în sistem centralizat pentru
încălzirea locuinţei;
În suma de 60 lei pentru cei care utilizează pentru încălzirea locuinţei
cu gaze naturale;
In sumă de 30 lei pentru cei care utilizează pentru încălzirea locuinţei
lemne, cărbuni, combustibili petrolieri.
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 26 aprilie 2010, Consiliul Legislativ a dat aviz favorabil cu
observaţii şi propuneri, Guvernul NU susţine adoptarea.
Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost avizată favorabil
cu unanimitate de voturi.
La punctul 13 al ordinii de zi, a fost prezentată propunerea legislativă privind
Programul naţional de realizare a cadastrului general în mediul rural (Plx 274/2010),
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ce are ca obiect de reglementare instituirea Programului naţional de realizare a
cadastrului general în mediul rural, cu finanţare de la bugetul de stat, bugetele locale,
precum şi din fonduri europene.
Adoptarea actualei propuneri legislative va determina apariţia unor
reglementări paralele în aceeaşi materie (a organizării cadastrului la nivelul
comunelor), având în vedere că soluţiile propuse cunosc deja reglementare prin
Legea nr.7/1996.
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 26 aprilie 2010, Consiliul Legislativ a dat aviz negativ,
Guvernul NU suţine adoptarea.
Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost avizată negativ cu
unanimitate de voturi.
La punctul 14 al ordinii de zi, a fost prezentată propunerea legislativă pentru
modificarea Legii nr.33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru
Parlamentul European (Plx 284/2010), ce are ca obiect de reglementare aborgarea
art.7 alin.(6) din Legea nr.33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor
pentru Parlamentul European, cu modificările şi completările ulterioare, în scopul
eliminării obligaţiei membrilor din România în Parlamentul European de a-şi declara
averea şi interesele la Agenţia Naţională de Integritate, în conformitate cu legislaţia
naţională în vigoare, în cel mult 15 zile de la validarea mandatelor.
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 26 aprilie 2010, Consiliul Legislativ a dat aviz negativ,
Guvernul NU suţine adoptarea propunerii legislative.
Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost avizată negativ cu
unanimitate de voturi.
La punctul 15 al ordinii de zi, a fost prezentată propunerea legislativă privind
transmiterea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea
Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al Municipiului Zalău şi în
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administrarea Consiliului Local al Municipiului Zalău, judeţul Sălaj (Plx 286/2010),
ce are ca obiect de reglementare transmiterea unor imobile din domeniul public al
statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al
Municipiului Zalău şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Zalău,
judeţul Sălaj, în vederea constituirii zonei de centură a municipiului Zalău.
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 26 aprilie 2010, Consiliul Legislativ a dat aviz favorabil cu
observaţii şi propuneri, Guvernul NU suţine adoptarea propunerii legislative.
Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost avizată favorabil
cu unanimitate de voturi.
La punctul 16 al ordinii de zi, a fost prezentată propunerea legislativă pentru
modificarea art.22¹ din Legea nr.1/2000, pentru reconstituirea dreptului de
proprietate asupra terenurilor agricole şi cele forestiere solicitate potrivit
prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 şi ale Legii nr.169/1997, cu
modificările ulterioare (Plx 287/2010), ce are ca obiect de reglementare modificarea
art.221 din Legea nr.1/2000, pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra
terenurilor agricole şi cele forestiere solicitate potrivit prevederilor Legii fondului
funciar nr.18/1991 şi ale Legii nr.169/1997, cu modificările ulterioare, în sensul
ridicării interdicţiei ca suprafeţele proprietate de stat formate din terenurile realizate
pe seama îndiguirilor, desecărilor şi altor lucrări de îmbunătăţiri funciare să facă
obiectul reconstituirii dreptului de proprietate, aceste terenuri urmând a fi puse la
dispoziţia Comisiilor judeţene, respectiv Comisiilor locale de Fond Funciar în
vederea reconstituirii dreptului de proprietate asupra acestora.
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 26 aprilie 2010, Consiliul Legislativ a dat aviz favorabil cu
observaţii şi propuneri, Guvernul NU suţine adoptarea propunerii legislative.
Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost avizată favorabil,
cu unanimitate de voturi.
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La punctul 17 al ordinii de zi, a fost prezentată propunerea legislativă pentru
modificarea şi completarea Legii nr.61 din 27 septembrie 1991 pentru sancţionarea
faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice,
republicată (Plx 290/2010), ce are ca obiect de reglementare modificarea şi
completarea Legii nr.61 din 27 septembrie 1991 pentru sancţionarea faptelor de
încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice,
republicată, în sensul introducerii unui nou interval orar de păstrare a liniştii
locatarilor, respectiv 13.00 – 17.00, şi al sporirii limitelor amenzii pentru unele
dintre contravenţiile stabilite de această lege, dacă faptele au fost săvârşite de două
sau mai multe ori în aceleaşi luni calendaristice.
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 26 aprilie 2010, Consiliul Legislativ a dat aviz favorabil cu
observaţii şi propuneri, Guvernul NU suţine adoptarea propunerii legislative.
Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost avizată negativ cu
majoritate de voturi (1 abtinere).
La punctul 18 al ordinii de zi, a fost prezentată propunerea legislativă pentru
completarea art.11 din Legea nr.3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea
referendumului (Plx 293/2010), ce are ca obiect de reglementare completarea Legii
nr.3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului, cu modificările şi
completările ulterioare, în sensul introducerii unui nou articol care să cuprindă
măsuri pentru asigurarea unei informări obiective a cetăţenilor cu drept de vot asupra
problemei supuse referendumului, conform documentului „Liniile directoare cu
privire la organizarea referendumului“, adoptat de Comisia de la Veneţia.
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 26 aprilie 2010, Consiliul Legislativ a dat aviz favorabil cu
observaţii şi propuneri, Guvernul NU suţine adoptarea propunerii legislative.
Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost avizată negativ cu
unanimitate de voturi.
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La punctul 19 al ordinii de zi, a fost prezentată propunerea legislativă pentru
pentru modificarea şi completarea Legii nr.61 din 27 septembrie 1991 pentru
sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi
liniştii publice (Plx 294/2010), ce are ca obiect de reglementare modificarea şi
completarea Legii nr.61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme
de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, în sensul abrogării prevederilor art.4, 5 şi 10, care cuprind
norme referitoare la instituţia închisorii contravenţionale, precum şi al completării cu
un nou articol, art.71, în scopul prevederii competenţei poliţiştilor de frontieră de a
constata contravenţiile prevăzute de actul normativ de bază, în cazul în care acestea
sunt săvârşite în zona de competenţă a Poliţiei de Frontieră Române.
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 26 aprilie 2010, Consiliul Legislativ a dat aviz favorabil cu
observaţii şi propuneri, Guvernul suţine adoptarea propunerii legislative.
Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost avizată favorabil
cu unanimitate de voturi.
La punctul 20 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de lege pentru
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.9/2010 privind aprobarea
Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru
economia românească, finanţate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene
alocate României (Plx 296/2010), ce are ca obiect de reglementare aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.9/2010 privind aprobarea Programului de
sprijin pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia
românească, finanţate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate
României, în sensul implementarii unui mecanism de garantare dedicat acelor
benefeciari de fonduri structurale care nu reuşesc să asigure din surse proprii
fondurile necesare în acest scop. Printr-un astfel de mecanism, fondul de garantare
mandatat de Ministerul Finanţelor Publice va emite garanţii în numele şi în contul
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statului în favoarea instituţiilor de credit care vor putea acorda împrumuturi pentru
categoriile de beneficiari eligibili.
S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor ordinare şi
Camera Deputaţilor este Cameră decizională, Senatul a adoptat propunerea
legislativă în şedinţa din 3 mai 2010, Consiliul Legislativ a dat aviz favorabil cu
observaţii şi propuneri.
Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost avizată favorabil
cu unanimitate de voturi.
La punctul 21 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de lege privind
parteneriatele încheiate între sectoarele public şi privat (Plx 299/2010), ce are ca
obiect de reglementare înfiinţarea şi funcţionarea parteneriatelor publice private în
scopul dezvoltării şi implementării unor proiecte majore cu impact favorabil asupra
dezvoltării economice la nivel naţional şi local şi stabilirea unui cadru real, concret,
simplu şi transparent de promovare a acestora.
S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor ordinare şi
Camera Deputaţilor este Cameră decizională, Senatul a adoptat propunerea
legislativă în şedinţa din 5 mai 2010, Consiliul Legislativ a dat aviz favorabil cu
observaţii şi propuneri, Consiliul Economic şi Social a dat aviz favorabil cu
observaţii şi propuneri, Guvernul nu are punct de vedere.
Supus dezbaterilor, respectivul proiectul de lege a fost avizat favorabil cu
unanimitate de voturi.
La punctul 22 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de lege pentru
abrogarea Cap.IV 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 (Plx 301/2010), ce are ca obiect de reglementare abrogarea Cap.IV 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.
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Prevederile vizate sunt considerate ca fiind în totală contradicţie cu legislaţia
în vigoare privind dreptul la muncă, dreptul la pensie, dreptul la proprietate privată,
cu dispoziţiile art.1 din Primul Protocol adiţional la Convenţia pentru apărarea
drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale şi cu art.6 pct.1 din Pactul
internaţional cu privire la drepturile economice, sociale şi culturale, care recunoaşte
şi garantează necondiţionat dreptul la muncă.
S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor organice şi
Camera Deputaţilor este Cameră decizională, Senatul a adoptat propunerea
legislativă în şedinţa din 5 mai 2010, Consiliul Legislativ a dat aviz favorabil cu
observaţii şi propuneri, Guvernul NU susţine adoptarea.
Supus dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost avizat negativ cu
unanimitate de voturi.
La punctul 23 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de lege pentru
abrogarea Cap.IV 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 (Plx 302/2010), ce are ca obiect de reglementare abrogarea Cap.IV 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.
Prevederile vizate sunt considerate ca fiind în totală contradicţie cu legislaţia
în vigoare privind dreptul la muncă, dreptul la pensie, dreptul la proprietate privată,
cu dispoziţiile art.1 din Primul Protocol adiţional la Convenţia pentru apărarea
drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale şi cu art.6 pct.1 din Pactul
internaţional cu privire la drepturile economice, sociale şi culturale, care recunoaşte
şi garantează necondiţionat dreptul la muncă.
S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor organice şi
Camera Deputaţilor este Cameră decizională, Senatul a adoptat propunerea
legislativă în şedinţa din 5 mai 2010, Consiliul Legislativ a dat aviz favorabil cu
observaţii şi propuneri, Guvernul NU susţine adoptarea.
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Supus dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost avizat negativ cu
unanimitate de voturi.
La punctul 24 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de lege pentru
modificarea şi completarea Legii nr.289/2002 privind perdelele forestiere de
protecţie (Plx 307/2010), ce are ca obiect de reglementare modificarea şi
completarea Legii nr.289/2002 privind perdelele forestiere de protecţie, avându-se în
vedere înfiinţarea perdelelor de protecţie şi în zonele din Podişul Moldovei, Podişul
Getic, Podişul Mehedinţi şi Podişul Târnavelor.
Totodată, se preconizează ca Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării
Rurale – să prezinte comisiilor de specialitate ale celor două Camere al
Parlamentului un raport anual privind realizarea perdelelor forestiere de protecţie a
terenurilor agricole.
S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor organice şi
Camera Deputaţilor este Cameră decizională, Senatul a adoptat propunerea
legislativă în şedinţa din 3 mai 2010, Consiliul Legislativ a dat aviz favorabil cu
observaţii şi propuneri, Guvernul susţine adoptarea.
Supus dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu
unanimitate de voturi.
La punctul 25 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de lege modificarea şi
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.27/2003 privind procedura
aprobării tacite (Plx 311/2010), ce are ca obiect de reglementare modificarea şi
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.27/2003 privind procedura
aprobării tacite, având drept scop, aşa cum se arată în cadrul expunerii de motive,
îmbunătăţirea mediului de afaceri, inclusiv prin responsabilizarea autorităţilor
administraţiei publice în vederea respectării termenelor stabilite de lege pentru
emiterea autorizaţiilor.
S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor ordinare şi
Camera Deputaţilor este Cameră decizională, Senatul a adoptat propunerea
legislativă în şedinţa din 3 mai 2010, Consiliul Legislativ a dat aviz favorabil cu
observaţii şi propuneri, Guvernul susţine adoptarea.

17

Supus dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu
unanimitate de voturi.
La punctul 26 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de lege privind
sistemul unitar de pensii publice (Plx 323/2010), ce are ca obiect de reglementare
crearea sistemului unitar de pensii publice prin comasarea legislaţiei în domeniu.
Principiile pe care se bazează prezentul proiect de lege privind sistemul unitar
de pensii publice sunt cele care stau la baza Legii nr.19/2000 privind sistemul public
de pensii, la care se adaugă principiile imprescriptibilităţii şi a incesibilităţii.
S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor organice şi
Camera Deputaţilor este Cameră decizională, Senatul a adoptat propunerea
legislativă în şedinţa din 12 mai 2010, Consiliul Legislativ a dat aviz favorabil cu
observaţii şi propuneri, Consiliul Economic şi Social avizează favorabil cu observaţii
şi propuneri.
Supus dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu
majoritate de voturi (2 abţineri).
La punctul 27 al ordinii de zi, a fost prezentată propunerea legislativă pentru
modificarea şi completarea art.11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.22/2009
privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în
Comunicaţii (Plx 183/2010), ce are ca obiect de reglementare modificarea şi
completarea art.11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.22/2009 privind
înfiinţarea

Autorităţii

Naţionale

pentru

Administrare

şi

Reglementare

în

Comunicaţii, în sensul ca numirea conducerii Autorităţii să se realizeze de către
Parlament şi nu de către Preşedintele României la propunerea Guvernului, aşa cum
se prevede în prezent.
Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru
ecologic a fos sesizată pentru dezbatere în fond şi întocmirea unui raport comun cu
Comisia pentru tehnologia informatiei si comunicatiilor.
S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor organice
şi Camera Deputaţilor este Prima Cameră sesizată, Comisia juridică, de
disciplină şi imunităţi a dat aviz favorabil, Consiliul Legislativ a dat aviz favorabil
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cu observaţii şi propuneri, data la care se împlineste termenul constituţional pentru
dezbatere şi vot final: 02.06.2010, Guvernul nu are punct de vedere.
Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost respinsă cu
majoritate de voturi (1 vot împotrivă).
La punctul 28 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de lege privind
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.14/2010 pentru modificarea Legii
nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe (Plx 222/2010),
ce are ca obiect de reglementare aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.14/2010 pentru modificarea Legii nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei
Naţionale pentru Locuinţe, republicată, în sensul atragerii cât mai urgent a unor surse
de finanţare pentru Programul de construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate
închirierii, prin reducerea termenului de închiriere de la 3 ani la 1 an pentru
cumpărarea de către tineri a locuinţelor deţinute cu contract de închiriere, precum şi
eliminarea condiţiilor restrictive referitoare la veniturile acestora.
S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor ordinare şi
Camera Deputaţilor este Cameră decizională, Senatul a adoptat propunerea
legislativă în şedinţa din 28 aprilie 2010, proiectul de lege a primit aviz favorabil de
la urmatoarele Comisii: Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, Comisia pentru
buget, finanţe şi bănci,Comisia pentru egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi,
Consiliul Legislativ a dat aviz favorabil.
Supus dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost adoptat cu unanimitate
de voturi.
La punctul 29 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de lege modificarea
art.64 lit.c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul şi
acvacultura (Plx 226/2010), ce are ca obiect de reglementare modificarea art.64 lit.c)
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul şi acvacultura,
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.317/2009, în sensul că pescuitul
sturionilor în alt scop decât repopularea, precum şi deţinerea, transportul,
comercializarea acestora, a produselor şi a subproduselor de sturioni, cu excepţia
celor provenite din acvacultură, constituie infracţiuni.
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Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru
ecologic a fos sesizată pentru dezbatere în fond 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 propunerea
legislativă în şedinţa din 26 aprilie 2010, Consiliul Legislativ a dat aviz favorabil,
Guvernul susţine adoptarea.
Supus dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost amânat cu unanimitate
de voturi.
La punctul 30 al ordinii de zi, a fost prezentată propunerea legislativă pentru
modificarea şi completarea Legii nr.317/2009 privind pescuitul şi acvacultura (Plx
264/2010), ce are ca obiect de reglementare modificarea faptelor ce constituie
infracţiuni şi contravenţii, prevăzute la art.60 lit.b), art.64 lit.a), c) şi d) şi art.65
alin.(1) lit.b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.23/2008, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr.317/2009.
Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru
ecologic a fos sesizată pentru dezbatere în fond 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 respins propunerea
legislativă în şedinţa din 26 aprilie 2010, Consiliul Legislativ a dat aviz favorabil,
Guvernul susţine adoptarea.
Supus dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost amânat cu unanimitate
de voturi.
La punctul 31 al ordinii de zi, a fost prezentată propunerea legislativă pentru
transmiterea în administrarea Consiliului Local Piatra Neamţ a unui teren aflat în
domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele
Române“ (Plx 246/2010), ce are ca obiect de reglementare darea în administrare
Consiliului Local Piatra Neamţ a unui teren aflat în domeniul public al statului şi în
administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“, în vederea realizării
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obiectivului de investiţii „Amenajarea pârâului Cuejdiu în municipiul Piatra Neamţ
în zona intersecţiei b-dul Dacia – str.Orhei (zona Unic).
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 26 aprilie 2010, Consiliul Legislativ a dat aviz favorabil,
Guvernul NU susţine adoptarea.
Supusă dezbaterilor, respectiva propunerea legislativă a fost respinsă cu
unanimitate de voturi.
La punctul 32 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de lege privind
transmiterea către Consiliul Local al Municipiului Roman a dreptului de
administrare asupra unui bun aflat în domeniul public al statului şi în administrarea
Administraţiei Naţionale "Apele Române " în vederea realizării obiectivului de
investiţii " Microhidrocentrală pe râul Moldova, în Municipiul Roman- judeţul
Neamţ" (Plx 308/2010), ce are ca obiect de reglementare transmiterea către Consiliul
Local al Municipiului Roman a dreptului de administrare asupra unui teren aflat în
domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele
Române " în vederea realizării obiectivului de investiţii " Microhidrocentrală pe râul
Moldova, în Municipiul Roman- judeţul Neamţ".
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 3mai 2010, Consiliul Legislativ a dat aviz favorabil, Guvernul NU
susţine adoptarea.
Supus dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost respins cu unanimitate
de voturi.
La punctul 33 al ordinii de zi, a fost prezentat proiect de lege privind
transmiterea către Consiliul Local al Municipiului Tulcea a dreptului de administrare
asupra unui bun aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei
Naţionale "Apele Române " prin Direcţia Apelor Dobrogea - Litoral (Plx 309/2010),
ce are ca obiect de reglementare transmiterea către Consiliul Local al Municipiului
Tulcea a dreptului de administrare asupra unor bunuri imobile – o staţie de pompare
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şi o suprafaţă de teren aflate în domeniul public al statului şi în administrarea
Administraţiei Naţionale "Apele Române " prin Direcţia Apelor Dobrogea – Litoral,
în vederea reconstrucţiei ecologice a Lacului Ciuperca şi a eliminării deversărilor
necontrolate ale apelor pluviale şi menajere în acest lac din municipiul Tulcea.
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 3 mai 2010, Consiliul Legislativ a dat aviz favorabil, Guvernul NU
susţine adoptarea.
Supus dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost respins cu unanimitate
de voturi.
În zilele de 27 mai 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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