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

03.06.2010

PROCES VERBAL
din zilele de 1, 2, 3 iunie 2010
Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru
ecologic şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 1, 2, 3 iunie 2010.
Din numărul total de 33 membri ai Comisei, în zilele de 1, 2 iunie a.c., la
lucrări au fost prezenţi 33 deputaţi, fiind absent: domnul deputat Ghervazen Longer
(Minorităţile Naţionale).
La şedinţa din zilele de 1, 2 a.c. au participat ca invitaţi: domnul Andrei
Haschi, secretar de stat în cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale,
doamna Alexe Irina, secretar de stat în cadrul Ministerului Administraţiei şi
Internelor, domnul Ştefan Gati, secretar de stat în cadrul Secretariatului General al
Guvernului, domnul Timiş Vasile, secretar de stat în cadrul Ministerului Culturii şi
Patrimoniului Naţional, domnul senator Sergiu Nicolaescu, domnul deputat Ovidiu
Ganţ, doamna Melinda Kerekes, director general adjunct APIA, doamna Anca
Ginavar, director în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului,
Dumitrescu Monica, consilier superior în cadrul Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie
pentru Agricultură (APIA), domnul colonel Alniţei Marin în cadrul Ministerului
Apărării Naţionale, domnul Nenciu Paul Avram, consilier juridic în cadrul
Ministerului Apărării Naţionale.
Lucrările şedinţei din ziua de 1, 2 iunie a.c. au fost conduse de doamna
deputat Sulfina Barbu, preşedintele Comisiei pentru administraţie publică,
amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic.
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Pe ordinea de zi a şedinţei din data de 1, 2 iunie a.c. au figurat următoarele
puncte:
AVIZE
1. PLx 328/2010 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.21/2010 privind executarea serviciilor de aerofotogrammetrie
şi de realizare a ortofotoplanurilor pe teritoriul României pentru Ministerului
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
2. PLx 330/2010 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.24/2010 privind implementarea programului de încurajare a
consumului de fructe în şcoli
3. PLx 333/2010 Proiect de Lege privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea
Sistemului Informatic Naţional de Semnalări şi participarea României la
Sistemul de Informaţii Schengen.
4. PLx 339/2010 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei
Guvernului nr.39/2005 privind cinematografia
5. PLx 347/2010 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.329 din 5
noiembrie 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
6. PLx 350/2010 Propunere legislativă pentru modificarea legii 247/2005
privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri
adiacente, Titlul VI
SESIZĂRI IN FOND
7. PLx 201/2010 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii
nr.90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a
Ministerelor
8. 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
9. PLx 264/2010 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii
nr.317/2009 privind pescuitul şi acvacultura
10. PLx 335/2010 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.67 din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul şi
acvacultura
11. PLx 343/2010 Propunere legislativă de modificare şi completare a Legii
nr.317/2009 pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului
nr.23/2008 privind pescuitul şi acvacultura
12. PLx 230/2010 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii
nr.50/1991 privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri privind
realizarea locuinţelor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
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13. PLx 262/2010 Propunere legislativă privind modificarea şi completarea
articolului 4 din Legea nr.50 din 29 iulie 1991 privind autorizarea executării
lucrărilor de construcţii cu modificările şi completările ulterioare
14. PLx 344/2010 Propunere legislativă privind modificarea articolului 40 din
Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcţii, a articolului 4 din
Ordonanţa Guvernului nr.63/2001 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat
în Construcţii – I.S.C., precum şi modificarea articolului 30 din Legea
nr.50/1991, republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
15. PLx 260/2010 Propunere legislativă privind modificarea şi completarea
Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul.
16. PLx 261/2010 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea
art.IV din Legea nr.242 din 23 iunie 2009 privind aprobarea O.G. nr.27/2008
pentru modificarea şi completarea Legii nr.350/2001 privind amenajarea
teritoriului şi urbanismul
Ordinea de zi pentru şedinţa din ziua de 1, 2 iunie a.c. 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 pentru
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.21/2010 privind executarea
serviciilor de aerofotogrammetrie şi de realizare a ortofotoplanurilor pe teritoriul
României pentru Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (Plx 328/2010).
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 17 mai 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.
La punctul 2 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege pentru
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.24/2010 privind implementarea
programului de încurajare a consumului de fructe în şcoli (Plx 330/2010).
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 18 mai 2010, Consiliul Legislativ a dat aviz favorabil cu observaţii şi
propuneri.
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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
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Sistemului Informatic Naţional de Semnalări
şi participarea României la Sistemul de Informaţii Schengen. (PLx 333/2010), ce are
ca obiect de reglementare înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Sistemului
Informatic Naţional de Semnalări şi participarea României la Sistemul de Informaţii
Schengen, în scopul constiuirii unui sistem naţional operaţional, prin armonizarea
legislaţiei interne în domeniu cu prevederile specifice Sistemului de Informaţii
Schengen de a doua generaţie (SIS II), în vederea aderării României la Spaţiul
Schengen.
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 18 mai 2010, Consiliul legislativ a dat aviz favorabil cu observaţii şi
propuneri, Consiliul Suprem de Apărare a Ţării avizează favorabil cu observaţii.
Supus dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil, cu
unanimitate de voturi.
La punctul 4 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege pentru
modificarea

şi

completarea

Ordonanţei

Guvernului

nr.39/2005

privind

cinematografia (PLx 339/2010), ce are ca obiect de reglementare modificarea şi
completarea Ordonanţei Guvernului nr.39/2005 privind cinematografia, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr.328/2006, cu modificările şi completările
ulterioare, în sensul stabilirii unor criterii precise de alocare a sumelor din Fondul
cinematografic şi transformarea creditelor în sprijin financiar direct pentru producţia
de film, urmând ca Centrul Naţional al Cinematografiei să obţină calitatea oficială de
coproducător.
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 17 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 favorabil, cu
unanimitate de voturi.
La punctul 5 al ordinii de zi, a fost prezentată propunerea legislativă pentru
modificarea Legii nr.329 din 5 noiembrie 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 347/2010).
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 17 mai 2010, Consiliul legislativ a dat aviz favorabil cu
observaţii şi propuneri, Guvernul nu susţine adoptarea propunerii legislative.
Supus dezbaterilor, respectiva propunere legislativă avizată negativ cu
majoritate de voturi (5 voturi împotrivă, 1 abţinere).
La punctul 6 al ordinii de zi, a fost prezentată propunerea legislativă pentru
modificarea legii 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei,
precum şi unele măsuri adiacente, Titlul VI (Plx 350/2010), ce are ca obiect
modificarea Titlului VI al Legii nr.247/2005 privind reforma în domeniile
proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente. în fapt, iniţiatorul vizează
completarea cu un nou alineat, alin.(9), a art.28 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, în sensul exceptării obştilor
ale căror terenuri sunt în devălmăşie sau indiviziune de la prevederile alin.(7) şi (8)
ale acestui articol. în Expunerea de motive se precizează că aplicarea prevederilor
alin.(7) şi (8) ale art. 28 din actul normativ de bază ar conduce la lezarea gravă a
dreptului de proprietate întrucât obştile de cumpărare nu au primit sprijinul statului
la dobândirea proprietăţii asupra terenurilor acestora.
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 17 mai 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 pentru
modificarea şi completarea Legii nr.90/2001 privind organizarea şi funcţionarea
Guvernului României şi a Ministerelor (Plx 201/2010), ce are ca obiect de
reglementare completarea Legii nr.90/2001 privind organizarea şi funcţionarea
Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, în
sensul eliminării posibilităţii de a face numiri politice în ceea ce priveşte posturile de
conducere din serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte
organe de specialitate ale administraţiei publice centrale.
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, data la care se împlineste termenul
constituţional pentru dezbatere şi vot final: 04.06.2010, Guvernul nu are punct de
vedere.
Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost respinsă, cu
majoritate de voturi (2 abţineri).
La punctul 8 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege pentru
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.
Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru
ecologic a fost sesizată pentru dezbatere în fond şi întocmirea unui raport comun cu
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice.
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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 sustine aprobarea.
Supus dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost amânat cu unanimitate
de voturi.
La punctul 9 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 fost 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
cu observaţii şi propuneri, Guvernul sustine aprobarea propunerii legislative.
Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost amânată cu
unanimitate de voturi.
La punctul 10 al ordinii de zi a fost prezentată propunerea legislativă pentru
modificarea alin.(1) al art.67 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.23/2008
privind pescuitul şi acvacultura (Plx 335/2010), ce are ca obiect de reglementare
modificarea alin.(l) al art.67 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 extinderii sferei categoriilor de persoane care au calitatea de
organe de constatare şi de agenţi constatatori în cazul săvârşirii infracţiunilor şi,
respectiv, a contravenţiilor prevăzute în actul normativ de bază.
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Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru
ecologic a fost sesizată pentru dezbatere în fond şi întocmirea unui raport comun cu
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice.
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 17 mai 2010, Consiliul Legislativ a dat aviz favorabil cu
observaţii şi propuneri, Guvernul sustine aprobarea propunerii legislative.
Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost amânată cu
unanimitate de voturi.
La punctul 11 al ordinii de zi a fost prezentată propunerea legislativă de
modificare şi completare a Legii nr.317/2009 pentru aprobarea Ordonanţei de
Urgenţă a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul şi acvacultura (Plx 343/2010), ce
are ca obiect de reglementare modificarea lit.c) şi d) ale art.64 din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul şi acvacultura, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr.317/2009. Prin proiect se preconizează ca
pescuitul sturionilor în alt scop decât pentru repopulare, precum şi deţinerea,
transportul, comercializarea sturionilor, produselor şi subproduselor de sturioni, cu
excepţia celor proveniţi din acvacultura, fară documente sau marcaje justificative
legale, să constituie infracţiuni.
Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru
ecologic a fost sesizată pentru dezbatere în fond şi întocmirea unui raport comun cu
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice.
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 17 mai 2010, Consiliul Legislativ a dat aviz favorabil cu
observaţii şi propuneri, Guvernul sustine aprobarea propunerii legislative.
Supusă dezbaterilor, 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 nr.50/1991 privind autorizarea executării
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construcţiilor şi unele măsuri privind realizarea locuinţelor, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare (Plx 230/2010), ce are ca obiect de
reglementare modificarea şi completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea
executării lucrărilor de construcţii, urmărind, printre altele, să stabilească în
competenţa primarilor comunelor emiterea autorizaţiilor de construire în extravilanul
acestor unităţi administrativ-teritoriale.
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 sustine aprobarea propunerii legislative.
Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost respinsă cu
unanimitate de voturi.
La punctul 13 al ordinii de zi a fost prezentată propunerea legislativă pentru
modificarea şi completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării
construcţiilor şi unele măsuri privind realizarea locuinţelor, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare (Plx 262/2010), ce are ca obiect de
reglementare modificarea şi completarea articolului 4 din Legea nr.50/1991 privind
autorizarea executării lucrărilor de construcţii, în sensul limitării competenţelor
primarilor de comune în domeniul emiterii autorizaţiilor de construire în extravilan,
doar la construcţiile reprezentând anexe gospodăreşti a căror suprafaţă construită
este de maxim 100 mp şi anexele gospodăreşti ale exploataţiilor agricole a căror
suprafaţă construită desfăşurată este de maxim 5000 mp, pe considerentul că în
situaţia actuală în cadrul primăriilor de comune nu sunt constituite structuri de
specialitate în domeniul urbanismului şi autorizării lucrărilor de construcţii, astfel de
structuri fiind constituite prin lege doar la nivel de consilii judeţene, primării de
municipii şi oraşe şi numai opţional la nivelul primăriilor comunale.
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 sustine aprobarea propunerii legislative.
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Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost respinsă cu
unanimitate de voturi.
La punctul 14 al ordinii de zi a fost prezentată propunerea legislativă privind
modificarea articolului 40 din Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcţii, a
articolului 4 din Ordonanţa Guvernului nr.63/2001 privind înfiinţarea Inspectoratului
de Stat în Construcţii – I.S.C., precum şi modificarea articolului 30 din Legea
nr.50/1991, republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii (Plx
344/2010), ce are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii
nr.10/1995 privind calitatea în construcţii, a Ordonanţei Guvernului nr.63/2001
privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C. şi a Legii nr.50/1991
privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, în scopul suplimentării
Fondului naţional unic de asigurări de sănătate, din sursele constituite potrivit legii,
la dispoziţia autorităţilor vizate.
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 17 mai 2010, Consiliul Legislativ a dat aviz favorabil cu
observaţii şi propuneri, Guvernul NU sustine aprobarea propunerii legislative.
Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost respinsă cu
unanimitate de voturi.
La punctul 15 al ordinii de zi a fost prezentată propunerea legislativă
modificarea şi completarea Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi
urbanismul (Plx 260/2010), ce are ca obiect de reglementare modificarea şi
completarea Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului, în
sensul extinderii competenţelor consiliilor locale în această materie şi al instituirii
unor cerinţe de ordin tehnic în privinţa autorizării executării construcţiilor, cu
aplicarea de sancţiuni penale în caz de nerespectare a 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 sustine aprobarea propunerii legislative.
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Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost respinsă cu
unanimitate de voturi.
La punctul 16 al ordinii de zi a fost prezentată propunerea legislativă pentru
modificarea şi completarea art.IV din Legea nr.242 din 23 iunie 2009 privind
aprobarea O.G. nr.27/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr.350/2001
privind amenajarea teritoriului şi urbanismul (Plx 261/2010), ce are ca obiect de
reglementare modificarea art.IV din Ordonanţa Guvernului nr.27/2008 pentru
modificarea şi completarea Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi
urbanismul. Potrivit Expunerii de motive, iniţiatorii justifică aceasta intervenţie
normativă, prin faptul că numeroase certificate de urbanism emise anterior datei de
29 august 2008, încă valabile, potrivit susţinerii acestora, riscă să îşi piardă această
calitate odată cu intrarea în vigoare a noii proceduri (art.IV din Ordonanţa
Guvernului nr.27/2008, aprobată cu modificări şi completări prin Legea
nr.242/2009).
S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor
ordinare, 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 sustine aprobarea propunerii
legislative.
Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost respinsă cu
unanimitate de voturi.
În zilele de 3 iunie 2010, lucrările s-au desfăşurat în cadrul grupurilor de lucru,
prin studierea proiectelor de lege şi a altor documente înregistrate la Comisie.
PREŞEDINTE,
SULFINA BARBU

SECRETAR,
MIHAI CRISTIAN APOSTOLACHE

