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

17.06. 2010

PROCES VERBAL
din zilele de 16 şi 17 iunie 2010
Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru
ecologic şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 16, 17 iunie 2010.
Din numărul total de 33 membri ai Comisiei, în zilele de 16, 17 iunie
a.c., la lucrări au fost prezenţi 33 deputaţi.
La şedinţa din ziua de 16 iunie a.c. au participat ca invitaţi: domnul Tanczos
Barna, secretar de stat în cadrul Ministerului Dezvoltarii Regionale şi Turismului,
domnul Dan Valentin Fătuloiu, secretar de stat în cadrul Ministerului
Administraţiei şi Internelor, domnul Mihai Busuioc, preşedinte Agenţia Naţională
pentru Cadastru şi Publicitate Imobiliară, domnul Gheorghe Popescu, preşedinte
Administraţia Fondului pentru Mediu, domnul Cornel Brezuică, director
Administraţia Fondului pentru Mediu, domnul Ciocoiu Cornel, director în cadrul
Ministerului Administraţiei şi Internelor, domnul Dănilă Mihai, consilier juridic în
cadrul Agenţiei Naţionale pentru Cadastru şi Publicitate Imobiliară, domnul Anton
Diaconeasa, consilier diplomatic în cadrul Ministerului Afacerilor Externe, doamna
Claudia Cojocaru, consilier în cadrul Administraţiei Fondului pentru Mediu,
domnul Marin Lucian, consilier juridic în cadrul Ministerului Administraţiei şi
Internelor, domnul Fira Virgil, director Moviplast SRL, domnul Macarov Cristian,
vicepresedinte în cadrul Sindicatului National al Politistilor si Vamesilor „PRO
LEX”, domnul Slabu Valentin, Sindicatul Naţional al Poliţiştilor şi Vameşilor „PRO
LEX”.
Lucrările şedinţei din 16, 17 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 16 iunie a.c. au figurat următoarele
puncte:
SESIZĂRI ÎN FOND
1. Pl-x 205/2010 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr.4/2010 privind instituirea Infrastructurii naţionale pentru informaţii
spaţiale în România.
2. Pl-x 248/2010 Propunere legislativă pentru modificarea articolului 5 din
Titlul I al Legii nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi Senatului
şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea
autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale
nr.215/2001 şi a Legii nr.393/2004 privind statutul aleşilor locali.
3. Pl-x 251/2010 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii
nr.106/2008 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică a
terenurilor necesare lucrărilor miniere pentru exploatarea zăcămintelor de
lignit.
4. Pl-x 277/2010 Propunere legislativă pentru modificarea articolului 8 din
Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006.
5. Pl-x 336/2010 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.52/2003 privind
transparenţa decizională în administraţia publică.
6. 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.
7. Pl-x 373/2010 Proiect de Lege pentru denunţarea Acordului dintre România
şi Spania privind recunoaşterea reciprocă a permiselor de conducere auto ale
cetăţenilor români şi spanioli, în scopul preschimbării, semnat la Bucureşti la
1 septembrie 2004.
8. Pl-x 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.
9. Pl-x 335/2010 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.67 din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul şi
acvacultura.
10. Pl-x 264/2010 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii
nr.317/2009 privind pescuitul şi acvacultura.
11. Pl-x 226/2010 Proiect de Lege pentru modificarea art.64 lit.c) din Ordonanţa
de urgenţă a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul şi acvacultura.
12. 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.
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13. 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.
14. Pl-x 534/2009 Proiectul Legii Poliţiei Locale.
15. Pl-x 555/2009 Propunere legislativă privind Poliţia Locală.
Ordinea de zi pentru şedinţele din 16 şi 17 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 Guvernului nr.4/2010 privind instituirea Infrastructurii
naţionale pentru informaţii spaţiale în România (PL-x 205/2010), ce transpune
prevederile Directivei 2007/2/CE - INSPIRE şi asigură cadrul necesar aplicării
prevederilor

acestuia

prin

intermediul

autorităţilor

publice

centrale

cu

responsabilităţi în domeniile: protecţia mediului şi pădurilor, administraţie şi interne,
agricultură şi dezvoltare rurală, resurse minerale, transporturi şi infrastructură,
sănătate, apărare naţională, finanţe, dezvoltare regională şi turism, economie, comerţ
şi mediul de afaceri, educaţiei şi cercetării, statistică şi telecomunicaţii.
Proiectul de act normativ asigură cadrul necesar adaptării, actualizării şi
îmbunătăţirii preciziei spaţiale a datelor existente, conform prevederilor Directivei
INSPIRE. Infrastructura INSPIRE va pune la dispoziţie o serie de informaţii care vor
face mai uşoară căutarea datelor şi evaluarea calităţii acestora, precum şi a
domeniilor potenţiale de utilizare.
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 21 aprilie 2010, Consiliul Legislativ a dat aviz favorabil cu observaţii şi
propuneri.
Supus dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost adoptat cu unanimitate
de voturi.
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La punctul 2 al ordinii de zi a fost prezentată propunerea legislativă pentru
modificarea articolului 5 din Titlul I al Legii nr.35/2008 pentru alegerea Camerei
Deputaţilor şi Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.67/2004 pentru
alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice
locale nr.215/2001 şi a Legii nr.393/2004 privind statutul aleşilor locali (Pl-x
248/2010),

ce se referă la mărirea normei de reprezentare a senatorilor şi

deputaţilor, ceea ce va determina diminuarea numărului de parlamentari din
Parlamntul României.
Norma de reprezentare a unui deputat creşte de la 70.000 de locuitori la
110.000 de locuitori şi norma de reprezentare pentru senatori creşte de la 160.000 de
locuitori la 221.000 de locuitori.
Prin această măsură, numărul deputaţilor va fi de 217, inclusiv reprezentanţi ai
minorităţilor naţionale, aşa cum sunt prevăzuţi astăzi în Parlament, iar cel al
senatorilor va fi de 99, rezultând un total de 316 parlamentari.
Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru
ecologic a fost sesizată pentru dezbatere în fond şi întocmirea unui raport comun cu
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi.
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.
Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost respinsă cu
majoritate de voturi (3 voturi împotrivă şi 1 obţinere).
La punctul 3 al ordinii de zi a fost prezentată propunerea legislativă pentru
modificarea şi completarea Legii nr.106/2008 privind exproprierea pentru cauză de
utilitate publică a terenurilor necesare lucrărilor miniere pentru exploatarea
zăcămintelor de lignit (Pl-x

251/2010),

ce se referă la reducerea în continuare a

pierderilor de exploatare până la eliminare, obţinerea unei complexităţi reale in
condiţiile unei pieţe libere, atenuarea impactului social prin programe consistente si
realizabile in zonele cu activităţi minere in reducere, precum si pentru eficientizarea
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actului managerial si pentru utilizarea mai buna a potenţialului tehnic existent,
pentru reducerea timpilor de intervenţie in cadrul lucrărilor de mentenantă
,diminuarea cheltuielilor financiare la societăţile producătoare de energie electrica si
termica si impact pozitiv asupra mediului de afaceri.
Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru
ecologic a fost sesizată pentru dezbatere în fond şi întocmirea unui raport comun cu
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi.
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.
Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost amânată cu
unanimitate de voturi.
La punctul 4 al ordinii de zi a fost prezentată propunerea legislativă pentru
pentru modificarea articolului 8 din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic
nr.407/2006 (Pl-x 277/2010), ce are ca obiect de reglementare

prelungirea

valabilităţii contractelor de gestionare a faunei cinegetice din fondurile de vânătoare
vechiului gestionar care, prin investiţiile efectuate, a conservat efectivele
principalelor specii de vânat la nivelurile la care le-au preluat sau la niveluri
superioare celor preluate pe bază de contract de gestionare.
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 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.
Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost amânată cu
unanimitate de voturi.

6

La punctul 5 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege pentru
completarea Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia
publică (PL-x 336/2010), ce are ca obiect extinderea ariei de aplicare a dispoziţiilor
acesteia, precum şi îmbunătăţirea procesului de consultare în general. Astfel,
completările presupun:
-

Extinderea domeniului de aplicare a legii la documentele de politici

publice elaborate de autorităţile publice centrale
-

Instituirea obligaţiei pentru autorităţile administraţiei publice

argumenta în

de

a

scris nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris de

cetăţeni şi asociaţiile legal constituite ale acestora.
Aceste completări vor contribui la dezvoltarea unei culturi a comunicării între
administraţia publică centrală şi cetăţeni şi organizaţiile legal constituite ale acestora,
facilitând colaborarea în contextul procesului de elaborare a politicilor publice.
Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru
ecologic a fost sesizată pentru dezbatere în fond şi întocmirea unui raport comun cu
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi.
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 amânat 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.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
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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 7 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege pentru
denunţarea Acordului dintre România şi Spania privind recunoaşterea reciprocă a
permiselor de conducere auto ale cetăţenilor români şi spanioli, în scopul
preschimbării, semnat la Bucureşti la 1 septembrie 2004 (PL-x 373/2010), ce are ca
obiect denunţarea Acordului între România şi Spania privind recunoaşterea reciprocă
a permiselor de conducere auto ale cetăţenilor români şi spanioli, în scopul
preschimbării, semnat la Bucureşti la 1 septembrie 2004 .
Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru
ecologic a fost sesizată pentru dezbatere în fond şi întocmirea unui raport comun cu
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi.
S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor ordinare şi
Camera Deputaţilor este Prima Cameră sesizată, Consiliul Legislativ a dat aviz
favorabil.
Supus dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost adoptat cu unanimitate
de voturi.
La punctul 8 al ordinii de zi a fost prezentată propunerea legislativă 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
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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.
Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost amânată cu
unanimitate de voturi.
La punctul 9 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 (Pl-x 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.
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.
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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
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 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.
Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost amânată cu

unanimitate de voturi.
La punctul 11 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul pentru modificarea
art.64 lit.c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul şi
acvacultura (PL-x 226/2010), ce are 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 propunerea
legislativă în şedinţa din 26 aprilie 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 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 13 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
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legislativă în şedinţa din 26 aprilie 2010, Consiliul Legislativ a dat aviz favorabil,
Guvernul nu a dat încă un punct de vedere.
Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost amânată cu
unanimitate de voturi.
La punctul 14 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
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 adoptat cu unanimitate
de voturi.
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La punctul 15 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
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 respinsă cu
unanimitate de voturi.
În ziua de 17 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

