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

10.06. 2010

PROCES VERBAL
din zilele de 8, 9 şi 10 iunie 2010
Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru
ecologic şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 8, 9 şi 10 iunie 2010
Din numărul total de 33 membri ai Comisiei, în zilele de 8, 9 iunie a.c.,
la lucrări au fost prezenţi 32 deputaţi, fiind absent: domnul deputat Zgonea Valeriu
Ştefan (PSD + PC), plecat în delegaţie oficială.
La şedinţa din ziua de 8 iunie a.c. au participat ca invitaţi: domnul
Tanczos Barna, secretar de stat în cadrul Ministerului Dezvoltarii Regionale si
Turismului, doamna Alexe Irina, secretar de stat în cadrul Ministerului
Administraţiei şi Internelor, domnul Dan Valentin Fătuloiu, secretar de stat în
cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, domnul Popescu Gheorghe,
subsecretar de stat în cadrul Ministerului Mediului şi Pădurilor, domnul deputat
Holdiş Ioan, domnul Nicu Popescu, consilier superior în cadrul Ministerului
Finanţelor Publice, doamna Manea Florentina director în cadrul Ministerului
Mediului şi Pădurilor, domnul Stănică Cristian, vicepreşedintele Institutului
Naţional de Statistică, doamna Căpătînă Claudia, expert în cadrul Institutului
Naţional de Statistică, doamna Constantinescu Doina, şef serviciu în cadrul
Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, doamna Şchiopu
Daniela, director în cadrul Ministerului Finanţelor Publice, domnul Fira Virgil,
director Moviplast SRL, doamna Oana Neneciu, coordonator Ecopolis.
La şedinţa din ziua de 9 iunie a.c. au participat ca invitaţi: domnul Dan
Cârlan, secretar de stat în cadrul Ministerului Mediului şi Pădurilor, domnul Ciocoiu
Cornel, director în cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor.
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Lucrările şedinţei din 8, 9 iunie a.c. au fost conduse de doamna deputat
Sulfina Barbu, preşedintele Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea
teritoriului şi echilibru ecologic.
Pe ordinea de zi a şedinţei din data de 8 iunie a.c. au figurat următoarele
puncte:
AVIZE
1. PLx 354/2010 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.25/2010 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.58/1998
privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România
2. PLx 359/2010 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.34/2010 privind unele măsuri pentru întărirea controlului în
scopul combaterii transporturilor ilicite de mărfuri şi de persoane.
3. PL-x 365/2010 Proiect de Lege privind modificarea şi completarea Legii
organizării şi funcţionării statisticii oficiale în România nr.226/2009
4. Pl-x 366/2010 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii
nr.96/1997 republicată, pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.27/1996
privind acordarea de facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează în
unele localităţi din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei "Delta Dunării"
SESIZĂRI ÎN FOND
5. Pl-x 327/2010 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.20/2010 pentru modificarea art.1 din Ordonanţa Guvernului
nr.36/2007 privind efectuarea recensământului populaţiei şi al locuinţelor din
România în anul 2011.
6. Pl-x 331/2010 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.28/2010 pentru finanţarea, în anul 2010, a Programului
"Renaşterea satului românesc - 10 case pentru specialişti"
7. Pl-x 332/2010 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.29/2010 privind valorificarea surplusului de unităţi ale
cantităţii atribuite României prin Protocolul de la Kyoto
8. Pl-x 356/2010 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.31/2010 privind transmiterea unui imobil aflat în domeniul
public al statului, din administrarea Ministerului Mediului şi PădurilorAdministraţia Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării" în administrarea
Ministerului Apărării Naţionale
9. Pl-x 357/2010 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.32/2010 privind unele măsuri de ocupare a posturilor din
sectorul bugetar
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10. Pl-x 358/2010 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.33/2010 pentru modificarea art.9 alin.(2) lit.d) din Legea
nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
11. Pl-x 360/2010 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.35/2010 pentru modificarea şi completarea art.2 din Ordonanţa
de urgenţă a Guvernului nr.19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre şi
controlul activităţilor desfăşurate pe plajă
12. Pl-x 534/2009 Proiectul Legii Poliţiei Locale
13. Pl-x 555/2009 Propunere legislativă privind Poliţia Locală
14. Pl-x 687/2008 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr.25/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu.
15. Pl-x 326/2010 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.15/2010 pentru modificarea art.13 alin.(2) din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu
16. Pl-x 231/2010 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea
articolului 13¹ din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.196/2005 privind
Fondul pentru mediu.
Ordinea de zi pentru şedinţele din 8 şi 9 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 privind
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.25/2010 pentru modificarea
Ordonanţei Guvernului nr.58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de
turism în România (PLx 354/2010), ce are ca obiect de reglementare eliminarea
obligativităţii deţinerii brevetului de turism pentru autorizarea unei agenţii de turism
sau a unei structuri de primire turistice. Astfel, pentru autorizarea acestora este
necesar ca operatorul economic, care deţine agenţie de turism sau o structură de
primire turistică să deţină personal pregătit conform normelor metodologice
elaborate de Ministerul Turismului.
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 25 mai 2010, Consiliul Legislativ a dat aviz favorabil cu observaţii şi
propuneri.
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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 pentru
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34/2010 privind unele măsuri
pentru întărirea controlului în scopul combaterii transporturilor ilicite de mărfuri şi
de persoane (PL-x

359/2010),

ce are ca obiect de reglementare înăsprirea

condiţiilor de vechime pentru autorizarea instructorilor auto: „a fost angajat cel puţin
3 ani cu normă întreagă sau a activat cel puţin 6 ani ca instructor auto atestat, în
cadrul şcolilor autorizate sau dacă face dovada că a deţinut autorizaţie pentru
activitatea de pregătire practică a conducătorilor auto, eliberată de autoritatea
competentă şi nu a avut suspendat permisul de conducere şi/sau atestatul în ultimii 3
ani."
Introducerea obligaţiei ca activitatea de pregătire teoretică a şcolii de
conducători auto să se desfăşoare numai în locaţiile pentru care a fost obţinută
autorizaţie;
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 25 mai 2010, Consiliul Legislativ a dat aviz favorabil cu observaţii şi
propuneri.
Supus dezbaterilor, respectivul proiectul de lege a fost avizat favorabil cu
unanimitate de voturi.
La punctul 3 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege privind
modificarea şi completarea Legii organizării şi funcţionării statisticii oficiale în
România nr.226/2009 (PL-x

365/2010),

ce are ca obiect de reglementare

introducerea în Consiliul Statistic Naţional a 4 reprezentanţi ai Parlamentului
României (2 ai Senatului şi 2 ai Camerei Deputaţilor).
Totodată, se propune ca numirea membrilor Consiliului Statistic Naţional să
se facă prin hotărârea celor două Camere ale Parlamentului (în prezent, numirea se
face prin decizie a Primului Ministru).
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De asemenea, propunerea legislativă vizează reducerea indemnizaţiei de
participare la şedinţe a membrilor Consiliului Statistic Naţional, de la 25%, cât este
în prezent, la 15 % din salariul mediu lunar brut pe economie, acest cuantum fiind
valabil pentru perioada 2010-2012.
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 mai 2010, Consiliul Legislativ a dat aviz favorabil cu observaţii şi
propuneri, Guvernul susţine adoptarea propunerii legislative.
Supus dezbaterilor, respectivul proiectul de lege a fost avizat favorabil cu
unanimitate de voturi.
La punctul 4 al ordinii de zi a fost prezentată propunerea legislativă pentru
pentru modificarea şi completarea Legii nr.96/1997 republicată, pentru aprobarea
Ordonanţei Guvernului nr.27/1996 privind acordarea de facilităţi persoanelor care
domiciliază sau lucrează în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia
Biosferei "Delta Dunării" (Pl-x 366/2010), ce are ca obiect de reglementare
modificarea art. 7 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea
de facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităţi din Munţii
Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei „Delta Dunării", republicată, în sensul că
diferenţele de tarif la impozitele şi taxele locale să se suporte de la bugetul de stat,
prin „ministerul coordonator".
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 mai 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 5 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege pentru
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.20/2010 pentru modificarea art.1
din Ordonanţa Guvernului nr.36/2007 privind efectuarea recensământului populaţiei
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şi al locuinţelor din România în anul 2011 (PL-x

327/2010),

ce are ca obiect

modificarea perioadei de efectuare a recensământului din luna martie 2011, în luna
octombrie 2011, asigurarând astfel un interval de timp mai mare între activităţile
organizatorice ale Recensământului Populaţiei şi al Locuinţelor şi cele de
desfăşurare şi de prelucrare a datelor Recensământului General Agricol, având în
vedere următoarele argumente: eşalonarea optimă a activităţilor celor două
recensăminte, decalarea efortului financiar privind Recensământul Populaţiei şi al
Locuinţelor, respectiv plata celor aproximativ 120 mii de recenzori din semestrul I
2011, când se vor plăti şi cei circa 35 mii de recenzori participanţi la efectuarea
Recensământului General Agricol, spre finele anului 2011, asigurându-se o
aplatizare a cheltuielilor bugetare în anul 2011.
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 adoptat cu unanimitate
de voturi.
La punctul 6 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege privind
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.28/2010 pentru finanţarea, în anul
2010, a Programului "Renaşterea satului românesc - 10 case pentru specialişti"
(PL-x

331/2010),

ce are ca obiect necesitatea atrageri specialiştilor în

mediul rural pentru a asigura şanse egale pentru atingerea unu standard decent de
viaţă al populaţiei din mediul rural fiind necesară demararea de urgenţă a
Programului „Renaşterea satului românesc - 10 case pentr specialişti". Pentru
începerea derulării Programului este necesară achiziţionare studiilor de fezabilitate,
care vor fi supuse aprobării, potrivit legii.
Finanţarea studiilor de fezabilitate se asigură, parţial, din alocaţii de la bugetul
de stat, prevăzute anual cu această destinaţie, prin bugetul Ministerului Dezvoltări
Regionale şi Turismului, aprobat în condiţiile legii.
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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 buget, finanţe şi bănci.
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.
Supus dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost amânat cu unanimitate
de voturi.
La punctul 7 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.29/2010 privind valorificarea surplusului de
unităţi ale cantităţii atribuite României prin Protocolul de la Kyoto (PL-x
332/2010),

ce are ca obiect de reglementare valorificarea surplusului de AAU-uri

reprezintă cadrul privind unele măsuri pentru valorificarea eficientă a surplusului de
AAU-uri în cadrul Protocolului de la Kyoto. Valorificarea eficientă a surplusului de
AAU-uri se face în cadrul schemelor de investiţii verzi şi se bazează pe următoarele
principii:
-

a)

tratament egal şi nediscrimi natoriu faţă de cumpărătorii de

-

b)

comercializarea eficientă a surplusului de AAU-uri;

-

c)

utilizarea eficientă a fondurilor obţinute;

-

d)

transparenţă în selecţionarea proiectelor care generează reduceri

AAU-uri;

de emisii de gaze cu efect de seră;
-

e)

promovarea conceptului de dezvoltare durabilă prin proiectele

selecţionate.
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.
Supus dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost adoptat cu unanimitate
de voturi.
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La punctul 8 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege pentru
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.31/2010 privind transmiterea unui
imobil aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Mediului
şi Pădurilor-Administraţia Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării" în administrarea
Ministerului Apărării Naţionale (PL-x

356/2010),

ce are ca obiect de reglementare

schimbarea titularului dreptului de administrare pentru o suprafaţă de teren de
31.6525 ha, aflată, în prezent, în domeniul public al statului şi administrarea
Ministerului Mediului şi Pădurilor - Administraţia Rezervaţiei Biosferei „Delta
Dunării".
Necesitatea majorării suprafeţei, faţă de locaţia Capu Midia, este justificată de
faptul că în această locaţie zona de siguranţă perimetrală, pe cele trei laturi de uscat,
este asigurată de un teren cu o suprafaţă de aproximativ 600 ha, aflat în
administrarea Ministerului Apărării Naţionale.
Întrucât suprafaţa de teren în discuţie a intrat în administrarea Administraţiei
Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării", potrivit prevederilor Legii nr. 82/1993, este
necesar ca operaţiunea juridică de schimbare a titularului dreptului de administrare
să fíe aprobată, potrivit normelor de tehnică legislativă, printr-un act normativ de
nivel egal.
Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru
ecologic a fost sesizată pentru dezbatere în fond şi întocmirea unui raport comun cu
Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională.
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 25 mai 2010, Consiliul Legislativ a dat aviz favorabil.
Supus dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost adoptat cu unanimitate
de voturi.
La punctul 9 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege pentru
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.32/2010 privind unele măsuri de
ocupare a posturilor din sectorul bugetar (PL-x

357/2010),

ce are ca obiect de

reglementare aprobarea unor măsuri care să permită ocuparea posturilor vacante din
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cadrul ministerelor şi altor instituţii şi autorităţi publice din subordinea Guvernului
sau a ministerelor finanţate integral de la bugetul de stat, cu încadrarea în procentul
de 15% în limita căruia pot fi ocupate posturile vacante. Astfel, se autorizează
Guvernul să aprobe ocuparea posturilor vacante din aceste instituţii, iar urmărirea
încadrării în procentul de maxim 15% se realizează pe totalul posturilor vacante din
aceste instituţii.
Totodată, se autorizează Guvernul să aprobe prin hotărâre redistribuiri de
posturi şi fondurile aferente acestora între bugetele ordonatorilor principali de
credite ai bugetului de stat, în vederea întăririi structurilor care au ca obiect de
activitate gestionarea asistenţei financiare comunitare acordate României.
Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru
ecologic a fost sesizată pentru dezbatere în fond şi întocmirea unui raport comun cu
Comisia pentru muncă şi protecţie socială.
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 mai 2010, Consiliul Legislativ a dat aviz favorabil.
Supus dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost amânat cu unanimitate
de voturi.
La punctul 10 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege privind
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.33/2010 pentru modificarea art.9
alin.(2) lit.d) din Legea nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru
Locuinţe (PL-x

358/2010),

ce are ca obiect de reglementare vânzarea acestor

locuinţe, statul ne urmărind un câştig, avându-se în vedere doar reîntregirea fondului
de locuinţe pentru tineri cu un număr de locuinţe egal cu cel al locuinţelor vândute.
Astfel, valoarea de vânzare a locuinţei reprezintă valoarea de înlocuire pe metru
pătrat, multiplicată cu suprafaţa construită efectivă, inclusiv cotele indivize,
diminuată cu amortizarea calculată de la data punerii în funcţiune a locuinţei până la
data vânzării acesteia. Valoarea Affc.
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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 25 mai 2010, Consiliul Legislativ a dat aviz favorabil.
Supus dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost adoptat cu majoritate
de voturi (1 obţinere).
La punctul 11 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege privind
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.35/2010 pentru modificarea şi
completarea art.2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.19/2006 privind
utilizarea plajei Mării Negre şi controlul activităţilor desfăşurate pe plajă (PL-x
360/2010),

ce are ca obiect de reglementare o serie de aspecte referitoare la durata

contractelor de închiriere, precum si la categoriile de persoane fizice si juridice care
sunt utilizatori ai plajelor, in condiţiile legii. Modificarea adusă este in spiritul
Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 19/2006 astfel cura a fost modificata si
completata prin legea sa de aprobare, se referă la clarificarea perioadei contractelor
de închiriere a plajelor, pe durata unui singur sezon estival, pornind de la experienţa
neplăcută din ultimii ani, cu acele contracte încheiate pe durate de zece ani, la care sau observat multe situaţii în care chiriaşii erau societăţi care nu aveau activitate în
domeniul turismului sau agrementului şi care, practic, se ocupau doar cu
subînchirierea plajelor către operatorii hotelieri.
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 25 mai 2010, Consiliul Legislativ a dat aviz favorabil.
Supus dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost amânat cu unanimitate
de voturi.
La punctul 12 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul Legii Poliţiei Locale
(PL-x 534/2009), ce prevede ca Poliţia locală să fie organizată ca un compartiment
funcţional în aparatul de specialitate al primarului sau ca instituţie publică de interes
local cu personalitate juridică, în noul proiect de lege, atribuţiile Poliţiei Locale sunt
semnificativ mai ample decât cele ale Poliţiei Comunitare, fiind prevăzute
noi domenii de competenţă, pe lângă cele deja în vigoare, în special în domeniul
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siguranţei rutiere şi ordinii publice. Acest organism se constituie distinct de Poliţia
naţională şi va avea atribuţii privind apărarea drepturilor şi libertăţilor persoanei, a
proprietăţii private şi publice, prevenirea şi descoperirea infracţiunilor.
Totodată, Poliţia Locală va integra compartimentele din aparatul de
specialitate al primarului responsabile cu inspecţia şi controlul în construcţii,
urbanism, protecţia mediului şi comerţ, consolidând capacitatea de acţiune în aceste
domenii. în plus, Poliţia Locală va sprijini serviciile publice comunitare de evidenţa
persoanelor în activitatea de teren a acestora, ceea ce va permite o mai bună aplicare
a prevederilor legale specifice, în ceea ce priveşte relaţia dintre atribuţiile Poliţiei
Locale şi cele ale altor structuri de ordine publică, acestea sunt delimitate mai precis,
iar cadrul de cooperare la nivel local între Poliţia Locală, Poliţia Română şi
Jandarmeria Română este consolidat.
Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru
ecologic a fost sesizată pentru dezbatere în fond şi întocmirea unui raport comun cu
Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională.
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 27 octombrie 2009, Consiliul Legislativ a dat aviz favorabil, Consiliului
Economic şi Social avizează favorabil.
Supus dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost amânat cu unanimitate
de voturi.
La punctul 13 al ordinii de zi a fost prezentată propunerea legislativă privind
Poliţia Locală (Pl-x

555/2009),

ce are ca obiect de reglementare înfiinţarea,

organizarea şi funcţionarea Poliţiei locale, prin elaborarea proiectului s-a urmărit
crearea unei instituţii care să cuprindă şi să soluţioneze într-o măsură
corespunzătoare problematica de specialitate cu care se confruntă autorităţile
administraţiei publice locale, aceasta întrucât prevederile Legii nr.371/2004 privind
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Poliţiei Comunitare, cu modificările şi
completările ulterioare, sunt insuficiente în raport cu această problematică, mai ales
în domeniile care vizează traficul rutier, inspecţia în urbanism, comerţ şi protecţia
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mediului. Pe de altă parte, actul normativ în vigoare nu delimitează foarte clar
atribuţiile poliţiei comunitare de acelea ale altor structuri de specialitate ale
administraţiei publice locale şi nu cuprinde reglementări specifice referitoare la
portul de armă, ca drept al poliţiştilor comunitari.
Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru
ecologic a fost sesizată pentru dezbatere în fond şi întocmirea unui raport comun cu
Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională.
S-a arătat că propunere legislativă se încadrează în categoria legilor organice
şi Camera Deputaţilor este Cameră decizională, Senatul a respins proiectul de lege
în şedinţa din 27 octombrie 2009, Consiliul Legislativ a dat aviz favorabil,
Guvernul NU susţine adoptarea propunerii legislative.
Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost amânată cu
unanimitate de voturi.
La punctul 14 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul privind aprobarea
Ordonanţei Guvernului nr.25/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu (PL-x

687/2008),

ce are are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările
ulterioare, în sensul stabilirii de noi atribuţii Comitetului director privind aprobarea
bugetului de venituri şi cheltuieli a Fondului pentru mediu şi introducerea de noi
taxe pe poluare, respectiv taxa pe poluarea produsă de autovehicule şi ecotaxa, în
cuantum de 0,2 lei/bucată pentru pungile de tip sacoşă confecţionate din materiale
care nu sunt biodegradabile.
S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor ordinare şi
Camera Deputaţilor este Cameră decizională, Senatul a reexaminat şi adoptat
propunerea legislativă în şedinţa din 17 mai 2010, Consiliul Legislativ a dat aviz
favorabil, Cerere de reexaminare a Legii ca urmare a solicitării Preşedintelul
României în data de 09.10.2009, Comisia pentru administraţie publică, amenajarea
teritoriului şi echilibru ecologic - 15.05.2009 – raport favorabil.
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Supus dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost amânat cu unanimitate
de voturi.
La punctul 15 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul privind aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.15/2010 pentru modificarea art.13 alin.(2)
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu,
(PL-x

326/2010),

ce are are ca obiect de reglementare adoptarea în regim de

urgenţă a unor măsuri în vederea înlăturării efectelor generate de fenomene
hidrometeorologice care au produs în ultima perioadă de timp, în România,
inundarea unor suprafeţe de teren a localităţilor şi au condus la alunecări de teren,
care pun în pericol atât populaţia, cât şi căile de transport.
Neadoptarea în regim de urgenţă a prezentului proiect duce la deteriorarea
condiţiilor sociale ale populaţiei din localităţilor afectate, la izolarea unor locuinţe şi
chiar a unor localităţi, la inundarea acestora prin blocarea albiilor, precum şi la
deteriorarea în continuare a căilor de transport.
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 18 mai 2010, Consiliul Legislativ a dat aviz favorabil.
Supus dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost amânat cu unanimitate
de voturi.
La punctul 16 al ordinii de zi a fost prezentată propunerea legislativă pentru
modificarea şi completarea articolului 13¹ din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu (Pl-x

231/2010),

ce are ca obiect de

reglementare modificarea şi completarea alin.(l) şi (2) ale art.131 din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul de mediu, aprobată cu modificări
şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
S-a arătat că propunere 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 a dat încă un punct de vedere.
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Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost amânată cu
unanimitate de voturi.
În ziua de 9 iunie a.c. membri comisiei au reexaminat proiectul de lege privind
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.3/2010 pentru modificarea şi
completarea Legii apelor nr.107/1996 (PL-x 158/2010), ca urmare a retrimiterii
acestuia la Comisiile sesizate pe fond, în sedinţa Camerei Deputaţilor din 8 iunie
a.c.,hotărându-se cu unanimitate de voturi întocmirea unui raport suplimentar de
adoptare, cu amendamente.
Referitor la Proiectul Legii Poliţiei Locale (Pl-x 534/2009) şi propunerea
legislativă privind Politia Locală (Pl-x 555/2009), membri comisiei au reluat
dezbaterea pe articole a rapoartelor preliminare ale Comisiei pentru apărare, ordine
publică şi siguranţă naţională, în prezenţa reprezentanţilor din partea Guvernului şi au
hotărât, cu unanimitate de voturi, amânarea celor două proiecte.
În ziua de 10 iunie 2010, lucrările s-au desfăşurat în cadrul grupurilor de lucru
constituite în vederea studierii proiectelor de lege şi a altor documente înregistrate la
Comisie.

PREŞEDINTE,
SULFINA BARBU

SECRETAR,
MIHAI CRISTIAN APOSTOLACHE

