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

24.06. 2010

PROCES VERBAL
din zilele de 23 şi 24 iunie 2010
Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru
ecologic şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 23, 24 iunie 2010.
Din numărul total de 33 membri ai Comisiei, în zilele de 23, 24 iunie
a.c., la lucrări au fost prezenţi 31 deputaţi, fiind absenţi: domnul deputat Fenechiu
Relu (PNL), plecat în delegaţie oficială şi domnul deputat Ţaga Claudiu (PNL), aflat
în concediu de odihnă.
La şedinţa din ziua de 23 iunie a.c. au participat ca invitaţi: domnul Dan
Cârlan, secretar de stat în cadrul Ministerului Mediului şi Pădurilor, domnul
Gheorghe Popescu, preşedinte Administraţia Fondului pentru Mediu, domnul Sorin
Găman, director general în cadrul Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului
de Afaceri, doamna Claudia Cojocaru, consilier în cadrul Administraţiei Fondului
pentru Mediu,

doamna Manuela Manole, consilier în cadrul Ministerului

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
Lucrările şedinţelor din 23, 24 iunie a.c. au fost conduse de doamna
deputat Sulfina Barbu, preşedintele Comisiei pentru administraţie publică,
amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic.
Pentru şedinţa din data de 23 iunie a.c., la propunerea doamnei preşedinte
Sulfina Barbu, acceptată în unanimitate, s-a introdus pe ordinea de zi, la punctul 18,
proiectul de Lege privind transmiterea către Consiliul Local al Minicipiului 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).
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Pe ordinea de zi a şedinţei din data de 23 iunie a.c. au figurat următoarele
puncte:
SESIZĂRI ÎN FOND
1. 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.
2. Pl-x 277/ Propunere legislativă pentru modificarea articolului 8 din Legea
vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006.
3. Pl-x 336/2010 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.52/2003 privind
transparenţa decizională în administraţia publică.
4. 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.
5. 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.
6. 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.
7. Pl-x 264/2010 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii
nr.317/2009 privind pescuitul şi acvacultura.
8. 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.
9. 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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10. 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.
11. Pl-x 259/2010 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii
nr.340/2004 privind instituţia prefectului, republicată
12. Pl-x 283/2010 Propunere legislativă privind "Programul naţional pentru
construirea caselor noi în locul caselor cu risc crescut de prăbuşire în cazul
unor inundaţii"
13. Pl-x 285/2010 Propunere legislativă privind unele măsuri pentru asigurarea
spaţiilor

necesare

desfăşurării

activităţii

confederaţiilor

sindicale

reprezentative la nivel naţional
14. PL-x 310/2010 Proiect de Lege privind siguranţa digurilor.
15. 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"
16. PL-x 345/2010 Propunere legislativă privind completarea şi modificarea
alineatului (4) al articolului 96 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului
nr.195/2005 privind protecţia mediului, precum şi modificarea şi completarea
alineatului (1) al articolului 26 din Legea nr.360/2003 privind regimul
substanţelor şi preparatelor chimice periculoase.
17. PL-x 351/2010 Propunere legislativă privind reorganizarea comunei
Lenauheim, judeţul Timiş şi reînfiinţarea comunelor Lenauheim, Grabaţi şi
Bulgăruş
18. PL-x 309/2010 Proiect de Lege privind transmiterea către Consiliul
Local al Minicipiului 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 şedinţele din 23 şi 24 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 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
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 adoptată cu
unanimitate de voturi.
La punctul 2 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.
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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 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.
La punctul 3 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 adoptat cu unanimitate
de voturi.
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La punctul 4 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 5 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.
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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.
Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost amânată cu
unanimitate de voturi.
La punctul 6 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.
Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost amânată cu
unanimitate de voturi.
La punctul 7 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

8

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 8 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.
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 9 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
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(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 adoptat cu majoritate
de voturi (2 abţineri).
La punctul 10 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.
Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost respinsă cu
unanimitate de voturi.
La punctul 11 al ordinii de zi a fost prezentată propunerea legislativă pentru
modificarea şi completarea Legii nr.340/2004 privind instituţia prefectului,
republicată (Pl-x

259/2010),

ce are ca obiect de reglementare completarea art. 19

alin.(1) din Legea nr.340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, republicată,
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cu modificările şi completările ulterioare, în sensul introducerii unor norme prin care
să se prevadă ca numirea şi destituirea din funcţie a secretarilor unităţilor
administrativ-teritoriale să se facă prin ordin al prefectului.
S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor organice
şi Camera Deputaţilor este Cameră decizională, Senatul respins proiectul
propunerea legislativă în şedinţa din 26 aprilie 2010, 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 12 al ordinii de zi a fost prezentată propunerea legislativă privind
"Programul naţional pentru construirea caselor noi în locul caselor cu risc crescut de
prăbuşire în cazul unor inundaţii" (Pl-x

283/2010),

ce are ca obiect de

reglementare crearea cadrului juridic pentru construirea de case noi în locul caselor
cu risc crescut de prăbuşire în cazul unor inundaţii, preconizându-se că statul să
renunţe la taxarea demolării şi a autorizării construcţiei, iar proprietarii acestor case
să beneficieze gratuit de proiectul de construcţie.
S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor ordinare
şi Camera Deputaţilor este Cameră decizională, Senatul respins proiectul
propunerea legislativă în şedinţa din 26 aprilie 2010, Consiliul Legislativ a dat aviz
favorabil, Guvernul NU susţine adoptarea 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 privind
unele

măsuri

pentru

asigurarea

spaţiilor

necesare

desfăşurării

activităţii

confederaţiilor sindicale reprezentative la nivel naţional (Pl-x 285/2010), ce are ca
obiect de reglementare atribuirea în folosinţă gratuită, pe perioada existenţei
confederaţiilor sindicale reprezentative la nivel naţional, a spaţiilor aflate în
proprietatea publică sau privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale,
utilizate, în prezent, ca sedii de aceste confederaţii sindicale.
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Totodată, în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a legii, confederaţiile
sindicale reprezentative la nivel naţional ar putea să opteze pentru cumpărarea
imobilelor folosite ca sedii şi aflate în domeniul privat al statului sau al unităţilor
administrativ-teritoriale.
S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor organice şi
Camera Deputaţilor este Cameră decizională, Senatul a respins proiectul de lege în
şedinţa din 26 aprilie 2010, Consiliul Legislativ a dat aviz negativ, 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
digurilor

siguranţa

(PL-x 310/2010), ce are ca obiect de reglementare stabilirea exigenţelor de

siguranţă obligatorii pentru toţi deţinătorii, cu orice titlu, ai digurilor ce asigură
protecţia împotriva inundaţiilor.
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, Guvernul susţine adoptarea acestei propuneri legislative, sub rezerva însuşirii
amendamentelor Ministerului Mediului şi Pădurilor.
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.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 pentru specialişti". Pentru începerea derulării Programului este
necesară achiziţionare studiilor de fezabilitate, care vor fi supuse aprobării, potrivit
legii.
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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.
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.
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 privind
completarea şi modificarea alineatului (4) al articolului 96 din Ordonanţa de Urgenţă
a Guvernului nr.195/2005 privind protecţia mediului, precum şi modificarea şi
completarea alineatului (1) al articolului 26 din Legea nr.360/2003 privind regimul
substanţelor şi preparatelor chimice periculoase (Pl-x 345/2010), ce are ca obiect de
reglementare completarea articolului 96 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr.195/2005 privind protecţia mediului, precum şi completarea articolului 26 din
Legea nr.360/2003 privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase.
Scopul propunerii este reconversia amenzilor aplicate celor care nu protejează natura
sau nu respectă regimul substanţelor chimice periculoase, în favoarea celor afectaţi
direct de poluarea mediului.
S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor ordinare şi
Camera Deputaţilor este Cameră decizională, Senatul a respins proiectul de lege în
şedinţa din 17 mai 2010, Consiliul Legislativ a dat aviz favorabil, Guvernul încă nu
şi-a exprimat punctul de vedere.
Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost amânată cu
unanimitate de voturi.
La punctul 17 al ordinii de zi a fost prezentată propunerea legislativă privind
privind reorganizarea comunei Lenauheim, judeţul Timiş şi reînfiinţarea comunelor
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Lenauheim, Grabaţi şi Bulgăruş (Pl-x 351/2010), ce are ca obiect de reglementare
înfiinţarea comunelor Lenauheim, Grabaţ şi Bulgăraş, prin reorganizarea comunei
Lenauheim, judeţul Timiş.
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, Guvernul încă nu şi-a exprimat punctul de vedere.
Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost amânată cu
unanimitate de voturi.
Punct suplimentar
La punctul 18 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul 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 şi o
suprafaţă de teren aflate în domeniul public al statului şi în administrarea
Administraţiei Naţionale „Apele Române” prin Direcţia Apele 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 propunerea
legislativă în şedinţa din 3 mai 2010, Consiliul Legislativ a dat aviz favorabil,
Guvernul NU susţine adoptarea.
Supus dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost adoptat cu unanimitate
de voturi.
DIVERSE
Sedinţa Comisiei a continuat cu examinarea punctului înscris la secţiunea
diverse, referitor la adresa Grupului Parlamentar al Alianţei PSD + PC nr.14/3234
din 11 iunie 2010 cu privire la desemnarea domnului deputat Ciocan Gheorghe
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pentru ocuparea funcţiei de secretar al Comisiei pentru administraţie publică,
amenajarea teritoriului şi echilibrul ecologic în locul domnului deputat Apostolache
Mihai Cristian, care va deţine în continuare calitatea de membru al Comisiei.
Având în vedere propunerea liderului Grupului Parlamentar al Alianţei PSD +
PC, în baza prevederilor art. 45 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat,
cu modificările ulterioare, membrii Comisiei au horărât, cu unanimitate de voturi,
numirea domnului deputat Ciocan Gheorghe în funcţia de secretar al Comisiei
pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibrul ecologic.
În ziua de 24 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

