Parlamentul României
Camera Deputaţilor
COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ,
AMENAJAREA TERITORIULUI SI
ECHILIBRU ECOLOGIC

09.09.2010

PROCES VERBAL
din zilele de 7, 8, 9 septembrie 2010
Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru
ecologic şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 7, 8 şi 9 septembrie 2010.
Din numărul total de 33 membri ai Comisiei, în zilele de 7, 8, 9 septembrie
a.c., la lucrări au fost prezenţi 27 deputaţ, fiind absenţi: domnul Boiangiu Victor
(PD-L), domnul Buta Sorin Gheorghe (PD-L), domnul Cantaragiu Bogdan (PD-L),
domnul Fenechiu Relu (PNL), domnul Oltean Ioan (PD-L) şi domnul Zamfirescu
Sorin Ştefan (PD-L).
La şedinţele din ziua de 7 şi 8 septembrie a.c. au participat ca invitaţi:
domnul Adrian Lemeni, secretarul de stat pentru culte, domnul Pistru Eusebiu,
secretar de stat în cadrul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, domnul
Apostol Cristian, secretar de stat în cadrul Ministerului Mediului şi Pădurilor,
domnul Ioan Andreica, secretar de stat în cadrul Ministerului Dezvoltării
Regionale şi Locuinţei, domnul Anton Marin, secretar de stat în cadrul Ministerului
Mediului şi Pădurilor, doamna Pop Carmen, Şef Serviciu în cadrul Ministerului
Transporturilor si Infrastructurii, domnul Tănase Valentin, secretar de stat în cadrul
Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, doamna Torceanu Maria, consilier
superior în cadrul Ministerului Finantelor Publice, domnul Popescu Nicu, consilier
superior în cadrul Ministerului Finantelor Publice, doamna Baldovin Monalisa, Şef
Serviciu în cadrul Ministerului Mediului şi Pădurilor, domnul Florinel Irinel
Frunză, şef serviciu în cadrul Ministerului Culturii şi Cultelor, domnul
Corduneanu Ionuţ, Vicar Patriarhia Română.
Lucrările şedinţei din zilele de 7 şi 8 septembrie 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 şedinţelor din data de 7 şi 8 septembrie a.c. au figurat
următoarele puncte:
AVIZE
1. PLx 113/2010 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de
urgenţă nr.34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi
reglementarea unor măsuri financiar-fiscale.
2. PLx 393/2010 Proiect de Lege pentru completarea art.54 din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr.109/2005 privind transporturile rutiere.
3. PLx 394/2010 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanţei de
urgenţă nr.19 din 17/03/2005 privind realizarea Ansamblului Arhitectural
Catedrala Mântuirii Neamului.
SESIZĂRI ÎN FOND
4. PLx 277/2010 Propunere legislativă pentru modificarea articolului 8 din
Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006.
5. PLx 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.
6. PLx 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. PLx 377/2010 Proiect de Lege pentru ratificarea amendamentelor la anexele
A, B şi C ale Convenţiei privind poluanţii organici persistenţi, adoptată la
Stockholm la 22 mai 2001, adoptate prin deciziile SC-4/10, SC-4/11, SC-4/12,
SC-4/13, SC-4/14, SC-4/15, SC-4/16, SC-4/17 şi SC-4/18 cu ocazia celei de-a
patra reuniuni a Conferinţei Părţilor la Geneva la 4-8 mai 2009.
8. PLx 380/2010 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.40/2010 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.152/2005 privind prevenirea şi controlul integrat al poluării.
9. PLx 387/2010 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.41/2010 privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei în
construcţii.
10. PLx 392/2010 Proiect de Lege pentru modificarea alin.(2) al art.29 din Legea
nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul.
DIVERSE
1. Invitaţie adresată domnului László BORBÉLY, Ministrul Mediului şi
Pădurilor de a participa la următoarea sedinţă a Comisiei pentru administraţie
publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic.
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2. Stabilirea datei la care va avea loc şedinţa Comisiei, la unul din centrele de
adăpost pentru câinii fără stăpân.
3. Programarea dezbaterii publice privind proiectele ce au ca obiect modificarea
Legii nr. 101 din 25 aprilie 2006 privind serviciul de salubrizare a localităţilor.
Ordinea de zi pentru şedinţele din 7 şi 8 septembrie a.c. a fost prezentată
plenului Comisiei de către doamna preşedinte Sulfina Barbu şi a fost adoptată cu
unanimitate de voturi.
AVIZE
La punctul 1 al ordinii de zi a fost prezentă propunerea legislativă pentru
modificarea Ordonanţei de urgenţă nr.34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe
anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale (PLx 113/2010), ce are ca
obiect de reglementare modificarea art.22 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr.34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor
măsuri financiar-fiscale în sensul exceptării de la interdicţia de ocupare a posturilor
vacante din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice a posturilor unice.
De menţionat că iniţiatorii îşi motivează demersul legislativ prin
imposibilitatea de a angaja personal pe posturile unice decât în limita a 15% din
totalul posturilor vacante, ceea ce determină apariţia unor greutăţi pentru
desfăşurarea în bune condiţii a activităţii.
S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor
ordinare, Camera Deputaţilor şi Senatul dau aviz comun pentru propunerea
legislativă, Comisiile sesizate în fond sunt comisiile de buget ale celor două Camere,
Consiliul Legislativ a dat aviz favorabil cu observaţii şi propuneri, Guvernul NU
susţine adoptarea propunerii legislative.
Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost avizată negativ
cu majoritate de voturi (1 vot împotrivă şi 1 abţinere).
La punctul 2 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege pentru
completarea art.54 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.109/2005 privind
transporturile rutiere (PLx 393/2010), ce are ca obiect de reglemetare modificarea şi
completarea Legii nr.102/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.109/2005 privind transporturile rutiere, în scopul asigurării transportului cu
microbuzele şcolare şi pentru activităţi educaţionale extraşcolare.
Totodadă se doreşte ca pentru transportul studenţilor şi elevilor, instituţiile de
învăţământ să beneficieze de eliberarea licenţelor şi autorizaţiilor de transport de la
autoritatea competentă, în mod gratuit, cheltuielile fiind suportate de la bugetul local.
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 23 iunie 2010, Consiliul Legislativ a dat aviz favorabil cu observaţii
şi propuneri.
Supus dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu
majoritate de voturi (1 abţinere).
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La punctul 3 al ordinii de zi a fost prezentată propunerea legislativă pentru
completarea Ordonanţei de urgenţă nr.19 din 17/03/2005 privind realizarea
Ansamblului Arhitectural Catedrala Mântuirii Neamului (PLx 394/2010), ce are ca
obiect de reglemetare completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.19/2005
privind realizarea Ansamblului Arhitectural Catedrala Mântuirii Neamului, în
vederea creării unui cadru echilibrat şi eficient pentru introducerea unui concurs de
soluţii urbanistice şi arhitecturale având drept obiectiv executarea unei lucrări de
calitate.
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 23 iunie 2010, Consiliul legislativ a dat aviz favorabil cu
observaţii şi propuneri, Comisia sesizată în fond este Comisia juridică, de disciplină
şi imunităţi, Guvernul NU susţine adoptarea propunerii legislative
Supus dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost avizată negativ
cu unanimitate de voturi.
SESIZĂRI ÎN FOND
La punctul 4 al ordinii de zi a fost prezentată propunerea legislativă pentru
modificarea articolului 8 din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic
nr.407/2006 (PLx 277/2010), ce are ca obiect de reglementare modificarea art.8
alin.(1) lit.A din egea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006, cu
modificările şi completările ulterioare, în sensul că atribuirea dreptului de gestionare
a faunei cinegetice de către administratorul de fonduri de vânătoare se poate face
direct, prin prelungirea valabilităţii contractelor de gestionare a faunei cinegetice din
fondurile de vânătoare, vechiul 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.
Totodată, se preconizează ca fondurile cinegetice pentru care contractele de
gestiune nu au fost prelungite se vor atribui persoanelor fizice sau juridice care au în
proprietate o suprafaţă de teren ce reprezintă minimum 50% din suprafaţa fiecărui
fond cinegetic, individual sau într-o asociaţie constituită în acest scop, pe o durată de
10 ani.
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
primit Raport preliminar de respingere.
S-a arătat că proiectul de lege 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, Guvenul NU susţine adoptarea iniţiativei legislative.
Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost amânată cu
unanimitate de voturi.
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La punctul 5 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 (PLx 357/2010), ce are ca obiect de
reglementare aprobarea unor măsuri care să permită ocuparea posturilor vacante din
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, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a dat aviz
favorabil, Consiliul legislativ a dat aviz favorabil.
Supus dezbaterilor, respectivul respectivul proiect de lege a fost adoptat cu
majoritatea de voturi ( 2 voturi împotrivă şi 2 abţineri).
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 (PLx
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 propunerea
legislativă în şedinţa din 25 mai 2010, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a
dat aviz favorabil, Consiliul Legislativ a dat aviz favorabil cu observaţii şi
propuneri.
Supusă dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost adoptat cu majoritatea
de voturi ( 1 vot împotrivă şi 3 abţineri).
La punctul 7 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege pentru
ratificarea amendamentelor la anexele A, B şi C ale Convenţiei privind poluanţii
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organici persistenţi, adoptată la Stockholm la 22 mai 2001, adoptate prin deciziile
SC-4/10, SC-4/11, SC-4/12, SC-4/13, SC-4/14, SC-4/15, SC-4/16, SC-4/17 şi SC4/18 cu ocazia celei de-a patra reuniuni a Conferinţei Părţilor la Geneva la 4-8 mai
2009 (PLx 377/2010).
S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor ordinare
şi Camera Deputaţilor este Prima Camera Sesizată, Consiliul Legislativ a dat aviz
favorabil cu observaţii şi propuneri.
Supusă dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost adoptat cu
unanimitate de voturi.
La punctul 8 al ordinii de zi a fost prezentat Proiect de Lege privind
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.40/2010 pentru modificarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.152/2005 privind prevenirea şi controlul
integrat al poluării (PLx 380/2010), ce are ca obiect de reglementare modificarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.152/2005 privind prevenirea şi controlul
integrat al poluării, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.84/2006, din
perspective necesităţii alinierii legislaţiei naţionale în domeniu, la exigenţele
europene în materie, în consonanţă cu obligaţiile de revin statului roman, derivate
din calitatea sa de stat membru al Uniunii Europene, începând cu data de 1 ianuarie
2007.
S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor ordinare
şi Camera Deputaţilor este Cameră decizională, Senatul a adoptat propunerea
legislativă în şedinţa din 16 iunie 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 9 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege pentru
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.41/2010 privind unele măsuri
pentru întărirea disciplinei în construcţii (PLx 387/2010), ce are ca obiect de
reglementare instituirea unor măsuri pentru întărirea disciplinei în construcţii, în
scopul stopării proliferării de construcţii/lucrări de construcţii realizate fără
autorizaţie de construire atât pe domeniul public şi privat al statului sau al unităţilor
administrative-teritoriale, cât şi pe proprietatea privată a persoanelor juridice/fizice,
din localităţile şi staţiunile turistice de pe litoralul Mării Negre.
S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor organice
şi Camera Deputaţilor este Cameră decizională, Senatul a adoptat proiectul de lege
în şedinţa din 23 iunie 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 10 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege pentru
modificarea alin.(2) al art.29 din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului
şi urbanismul (PLx 392/2010), ce are ca obiect de reglementare modificarea alin.(2)
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al art.29 din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu
modificările şi completările ulterioare, în sensul stipulării dispoziţiei potrivit căreia
certificatul de urbanism este obligatoriu pentru adjudecarea, prin licitaţie, a lucrărilor
de proiectare şi de execuţie a lucrăilor publice, precum şi pentru întocmirea
documentaţiilor cdastrale de comas are, respective de dezmembrare a bunurilor
immobile în cel puţin 3 parcele.
S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor ordinare
şi Camera Deputaţilor este Cameră decizională, Senatul a adoptat proiectul de lege
în şedinţa din 23 iunie 2010, Consiliul Legislativ a dat aviz favorabil cu observaţii
şi propuneri.
Supus dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost adoptat cu unanimitate
de voturi.
DIVERSE
La punctul 1 al secţiunii Diverse, doamna preşedinte Sulfina Barbu a propus
membrilor comisiei ca domnul László BORBÉLY, Ministrul Mediului şi Pădurilor,
să participe la următoarea şedinţă a comisiei pentru a discuta despre Programul
Operaţional Sectorial de Mediu (POS Mediu) şi Roşia Montană. Plenul comisiei a
decis cu unanimitate de voturi ca domnul ministru László BORBÉLY să fie invitat la
şedinţa din data de 15 septembrie 2010.
La punctul 2 al secţiunii Diverse, membri comisiei au luat în discuţie propunerea
domnului secretar Edler András György (UDMR) de a organiza una din şedinţele
viitoare ale comisiei la unul din centrele de adăpost pentru câinii fără stăpân. Comisia
a decis, cu unanimitatea de voturi, ca şedinţa să se ţină in localitatea Sfântul
Gheorghe, pe 22 septembrie a.c.
La punctul 3 al secţiunii Diverse, membri comisiei au decis organizarea unei
dezbateri publice având ca temă principală proiectele înregistrate la Comisie, ce au ca
obiect modificarea Legii nr. 101 din 25 aprilie 2006 privind serviciul de salubrizare a
localităţilor. Dezbaretea va avea loc la Palatul Parlamentului, în Sala Drepturilor
Omului, pe data de 29 septembrie a.c.
În ziua de 9 septembrie 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,
GHEORGHE CIOCAN

