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

30.09.2010

PROCES VERBAL
din zilele de 28, 29 şi 30 septembrie 2010
Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru
ecologic şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 28, 29 şi 30 septembrie 2010.
Din numărul total de 32 membri ai Comisiei, în zilele de 28, 29 şi 30
septembrie a.c., la lucrări au fost prezenţi 29 deputaţi, fiind absenti: domnul Claudiu
Ţaga (PNL), Lucia-Ana Varga (PNL) şi domnul Longher Ghervazen (Minorităţile
Naţionale), aflat în delegaţie oficială.
La şedinţele din 28 şi 29 septembrie a.c. au participat ca invitaţi: domnul
Apostol Cristian, secretar de stat în cadrul Ministerului Mediului şi Pădurilor,
domnul Eugen Curteanu, secretar de stat în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale
şi Turismului, domnul deputat Bode Lucian, domnul Mihai Busuioc, director general
în cadrul Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, domnul Marian
Muhuleţ, vicepreşedinte în cadrul Autorităţii Electorale Permanente, doamna Denisa
Marcu, consilier în cadrul Autorităţii Electorale Permanente şi domnul Aurel
Dumitrescu, consilier în cadrul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii.
Lucrările şedinţelor din 28 şi 29 septembrie a.c. au fost conduse, în mod
alternativ, de doamna deputat Sulfina Barbu, preşedintele Comisiei pentru
administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic şi de domnul
Călin Ion, vicepreşedinte.
Pe ordinea de zi a şedinţelor din data de 28 şi 29 septembrie a.c. au figurat
următoarele puncte:
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AVIZE
1. PL-x 419/2010 Proiect

de

Lege

privind

interoperabilitatea

sistemelor

informatice.
2. Pl-x 435/2010 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.370 din 20
septembrie 2004 pentru alegerea Preşedintelui României.
3. PL-x 449/2010 Proiect de Lege privind ratificarea Acordului de împrumut şi
finanţare între KfW, Frankfurt pe Main ("KfW") şi România, reprezentată de
Ministerul Finanţelor Publice al României ("Împrumutat") şi Municipiul Timişoara
("Agenţia de implementare a programului") pentru un împrumut de 3.000.000 de
euro şi o contribuţie financiară de 2.000.000 euro pentru Reabilitarea cartierelor
istorice ale Timişoarei (Infrastructura municipală faza a II-a), semnat la Bucureşti la
22 decembrie 2009 şi, respectiv, la Frankfurt pe Main la 24 martie 2010.
4. PL-x 450/2010 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.14/2009 pentru
ratificarea Acordului de împrumut (Proiect privind completarea sprijinului financiar
acordat de Uniunea Europeană pentru restructurarea agriculturii) dintre România şi
Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 28
decembrie 2007.
5. PL-x 457/2010 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.103/2006 privind unele măsuri pentru facilitarea cooperării
poliţieneşti internaţionale.
6. PL-x 459/2010 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii
Arhivelor Naţionale nr.16/1996.
7. Pl-x 462/2010 Propunere legislativă pentru reglementarea unor măsuri privind
exercitarea comerţului în zone publice.
8. PL-x 467/2010 Proiect de Lege privind declararea zilei de 15 ianuarie Ziua
Culturii Naţionale.
9. Pl-x 471/2010 Propunere

legislativă

pentru

modificarea

şi

completarea

Ordonanţei de urgenţă nr.34 din 19/04/2006 privind atribuirea contractelor de
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achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de
concesiune de servicii.
10. Pl-x 472/2010 Propunere legislativă pentru modificarea articolului 16¹² din
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.5 din 20 februarie 2003 privind acordarea de
ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata
energiei termice.
11. PL-x 492/2010 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii
nr.260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor,
alunecărilor de teren sau inundaţiilor.
12. PL-x 493/2010 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.248/2005 privind
regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate.
SESIZĂRI ÎN FOND
13. Pl-x 460/2010 Propunere legislativă privind trecerea unor drumuri şi căi ferate
forestiere din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a
Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unităţi administrative-teritoriale.
14. PL-x 466/2010 Proiect de Lege privind transmiterea unui imobil, clădire şi teren,
din proprietatea Băncii Naţionale a României în domeniul public al statului şi
administraţiei Curţii de Conturi a României.
15. PL-x 468/2010 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea art.44 alin.(5)
din Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată.
16. Pl-x 479/2010 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de Urgenţă
nr.18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe.
17. PL-x 407/2010 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.42/2010 pentru reglementarea unor măsuri financiar-bugetare
referitoare la executarea bugetului Ministerului Administraţiei şi Internelor pe anul
2010.
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18. PL-x 408/2010 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.48/2010 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din
domeniul sănătăţii în vederea descentralizării.
19. PL-x 428/2010 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.35/2008 pentru
alegerea Camerei Deputaţilor şi a 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.
20. Pl-x 436/2010 Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii
nr.35 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 393/2004,
publicată în Monitorul Oficial al României nr.196 din 13 martie 2008.
21. Pl-x 437/2010 Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii
nr.35 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 393/2004,
publicată în Monitorul Oficial al României nr.196 din 13 martie 2008.
22. PL-x 444/2010 Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.44/2010 privind trecerea Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C.
din subordinea Guvernului în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale şi
Turismului.
23. PL-x 446/2010 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.15/2003 privind
sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală,
republicată.
24. Pl-x 277/2010 Propunere legislativă pentru modificarea articolului 8 din Legea
vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006.
25. PL-x 253/2010 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii
serviciului de salubrizare a localităţilor nr.101/2006.
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26. Pl-x 258/2010 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.101 din 25
aprilie 2006, a serviciului de salubrizare a localităţilor.
Ordinea de zi pentru şedinţele din 28 şi 29 septembrie 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
interoperabilitatea sistemelor informatice (PL-x 419/2010), ce are ca obiect de
reglementare stabilirea drepturilor şi a obligaţiilor operatorilor sistemelor informatice
prin care se oferă servicii publice electronice, în vederea accelerării tranziţiei către
Societatea Informaţională şi Economia Bazată pe Cunoaştere.
S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor ordinare,
Camera Deputaţilor este Cameră decizională, Senatul a adoptat proiectul de lege
în şedinţa din 24 iunie 2010, (adoptată în condiţiile art.75 alin.2 teza a III-a din
Constitutie), Consiliul Legislativ a dat aviz favorabil,

Guvernul NU susţine

adoptarea prezentului proiect de lege.
Supus dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu
unanimitate de voturi.
La punctul 2 al ordinii de zi a fost prezentată propunerea legislativă pentru
modificarea Legii nr.370 din 20 septembrie 2004 pentru alegerea Preşedintelui
României (Pl-x 435/2010), ce are ca obiect de reglementare clarificării unor aspecte
privitoare la modul de desfăşurare a procesului electoral, dar şi în ceea ce priveşte
modul de desfăşurare a campaniei electorale. Astfel, se doreşte ca în ţările în care
procesul de votare s-ar încheia, datorită diferenţelor de fus orar, după ora 21, ora
României, votarea să se organizeze în ziua anterioară celei stabilite. Totodată, se
propune ca, în cazul în care cetăţenii români doresc să voteze în secţiile de votare
organizate pe lângă misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României, aceştia
să depună o cerere scrisă, prin care sa¬şi exprime această intenţie, cel mai târziu în
preziua votării, la sediul secţiei unde doresc să voteze.
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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 28 iunie 2010, Consiliul Legislativ avizează favorabil,
Guvernul NU susţine adoptarea proiectului de lege.
Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost avizată favorabil
cu majoritate de voturi (1 obţinere).
La punctul 3 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege privind
ratificarea Acordului de împrumut şi finanţare între KfW, Frankfurt pe Main
("KfW") şi România, reprezentată de Ministerul Finanţelor Publice al României
("Împrumutat") şi Municipiul Timişoara ("Agenţia de implementare a programului")
pentru un împrumut de 3.000.000 de euro şi o contribuţie financiară de 2.000.000
euro pentru Reabilitarea cartierelor istorice ale Timişoarei (Infrastructura municipală
faza a II-a), semnat la Bucureşti la 22 decembrie 2009 şi, respectiv, la Frankfurt pe
Main la 24 martie 2010 (PL-x 449/2010).
S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor ordinare,
Camera Deputaţilor este Cameră decizională, Consiliul Legislativ a dat aviz
favorabil.
Supus dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu
unanimitate de voturi.
La punctul 4 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege pentru
modificarea Legii nr.14/2009 pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiect
privind completarea sprijinului financiar acordat de Uniunea Europeană pentru
restructurarea agriculturii) dintre România şi Banca Internaţională pentru
Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 28 decembrie 2007 (PL-x
450/2010).
S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor ordinare, Camera Deputaţilor este prima Cameră sesizată, Consiliul Legislativ a dat aviz
favorabil.
Supus dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu
unanimitate de voturi.
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La punctul 5 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege pentru
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.103/2006 privind
unele măsuri pentru facilitarea cooperării poliţieneşti internaţionale (PL-x 457/2010),
ce are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.103/2006 privind unele măsuri pentru facilitarea cooperării poliţieneşti
internaţionale, aprobată prin Legea nr. 104/2007, în vederea corelării reglementărilor
interne cu legislaţia comunitară în materie.
S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor ordinare,
Camera Deputaţilor este Cameră decizională, Senatul a adotat proiectul de lege în
şedinţa din 8 septembrie 2010, Consiliul Legislativ a dat aviz favorabil.
Supus dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu
unanimitate de voturi.
La punctul 6 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege pentru
modificarea şi completarea Legii Arhivelor Naţionale nr.16/1996 (PL-x 459/2010),
ce are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii Arhivelor
Naţionale nr.16/1996, în scopul stabilirii unor mecanisme viabile de preluare a
arhivelor, reprezentând documente cu valoare practică, de la persoanele juridice care
se desfiinţează fară ca activitatea acestora să fie continuată de alte entităţi, astfel încât
să se asigure respectarea/realizarea drepturilor şi intereselor legitime ale cetăţenilor.
S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor
ordinare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională, Senatul a adotat proiectul
de lege în şedinţa din 8 septembrie 2010, Consiliul Legislativ a dat aviz favorabil.
Supus dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu
unanimitate de voturi.
La punctul 7 al ordinii de zi a fost prezentată propunerea legislativă pentru
reglementarea unor măsuri privind exercitarea comerţului în zone publice (Pl-x
462/2010), ce are ca obiect de reglementare completarea Legii nr.365/2006 pentru
reglementarea unor măsuri privind exercitarea comerţului în unele zone publice,
intervenţiile legislative vizând ca accesul producătorilor agricoli în piaţă să se facă
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numai pe baza certificatului de producător avizat de reprezentantul asociaţiei de
producători din perimetrul administraţiei publice teritoriale.
S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor ordinare
şi Camera Deputaţilor este Cameră decizională, Senatul a respins propunerea
legislativă în şedinţa din 8 septembrie 2010, Consiliul Legislativ avizează negativ,
Guvernul NU susţine adoptarea proiectului de lege.
Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost avizată negativ
cu unanimitate de voturi.
La punctul 8 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege privind
declararea zilei de 15 ianuarie Ziua Culturii Naţionale (PL-x 467/2010), ce are ca
obiect de reglementare declararea zilei de 15 ianuarie Ziua Culturii Naţionale,
iniţiatorii propunerii legislative bazânduşi argumentele în susţinerea soluţiei
legislative, pe faptul că multe ţări europene au o zi dedicată culturii lor. Alegerea
zilei de 15 ianuarie este motivată prin aceea că românii văd în Mihai Eminescu un
poet reprezentativ pentru spiritualitatea şi forţa lor de creaţie.
S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor
ordinare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională, Senatul a adotat proiectul
de lege în şedinţa din 6 septembrie 2010, Consiliul Legislativ a dat aviz favorabil,
Guvernul susţine adoptarea acestui proiect de lege sub rezerva însuşirii observaţiilor
şi propunerilor de la pct. II.
Supus dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu
unanimitate de voturi.
La punctul 9 al ordinii de zi a fost prezentată propunerea legislativă pentru
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă nr.34 din 19/04/2006 privind
atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări
publice şi a contractelor de concesiune de servicii (Pl-x 471/2010), ce are ca obiect
de reglementare modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu
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modificări şi completări prin Legea nr.337/2006, cu modificările şi completările
ulterioare.
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 6 septembrie 2010, Consiliul Legislativ avizează
favorabil propunerea legislativă, Guvernul NU susţine adoptarea proiectului de
lege.
Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost avizată negativ
cu unanimitate de voturi.
La punctul 10 al ordinii de zi a fost prezentată propunerea legislativă pentru
modificarea articolului 16¹² din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.5 din 20
februarie 2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a
unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice (Pl-x 472/2010), ce are ca
obiect de reglementare modificarea alin.(8) al art.1612 din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr.5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei,
precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice, aprobată prin
Legea nr.245/2003, cu modificările şi completările ulterioare.
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 6 septembrie 2010, Consiliul Legislativ avizează
favorabil propunerea legislativă, Guvernul NU susţine adoptarea proiectului de
lege.
Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost avizată negativ
cu unanimitate de voturi.
La punctul 11 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege pentru
modificarea şi completarea Legii nr.260/2008 privind asigurarea obligatorie a
locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundaţiilor (PL-x
492/2010), ce are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii
nr.260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor,
alunecărilor de teren sau inundaţiilor, intervenţiile legislative vizând asigurarea
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premiselor necesare pentru o bună funcţionare a mecanismelor instituite prin acest
act normativ, precum şi remedierea unor omisiuni şi neclarităţi care ar putea
afecta funcţionalitatea activităţii de asigurare obligatorie.
S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor
organice, Camera Deputaţilor este Cameră decizională, Senatul a respins proiectul
de lege în şedinţa din 14 septembrie 2010, Consiliul Legislativ a dat aviz favorabil.
Supus dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu
unanimitate de voturi.
La punctul 12 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege pentru
modificarea Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor
români în străinătate (PL-x 493/2010), ce are ca obiect de reglementare
modificarea Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor
români în străinătate, cu modificările şi completările ulterioare, intervenţiile
legislative preconizate fiind asupra acelor prevederi referitoare la restrângerea
exercitării dreptului la liberă circulaţie în străinătate pentru cetăţenii români
returnaţi în baza acordurilor de readmisie şi la suspendarea acestui drept ca
urmare a nerespectării măsurilor de restrângere.
S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor
organice, Camera Deputaţilor este Cameră decizională, Senatul a adoptat proiectul
de lege în şedinţa din 14 septembrie 2010, Consiliul Legislativ a dat aviz favorabil.
Supus dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu
unanimitate de voturi.
La punctul 13 al ordinii de zi a fost prezentată propunerea legislativă privind
privind trecerea unor drumuri şi căi ferate forestiere din domeniul public al statului
şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al
unor unităţi administrative-teritoriale (Pl-x 460/2010), ce are ca obiect de
reglementare trecerea unor drumuri şi căi ferate forestiere, cu terenurile aferente
acestora, din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a
Pădurilor - Romsilva, în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale şi în
administrarea consiliilor locale ale acestora, prin derogare de la dispoziţiile art.34
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alin.(l) din Legea nr.46/2008 - Codul silvic, cu modificările şi completările
ulterioare.
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 comun preliminar cu amendamente.
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 6 septembrie 2010, Consiliul Legislativ avizează favorabil,
Guvernul încă nu şi-a exprimat punctul de vedere.
Supus dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost adoptată cu
unanimitate de voturi.
La punctul 14 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege privind
privind transmiterea unui imobil, clădire şi teren, din proprietatea Băncii Naţionale a
României în domeniul public al statului şi administraţiei Curţii de Conturi a
României (PL-x 466/2010), ce are ca obiect de reglementare aprobarea transmiterii
fară plată a unui imobil, monument istoric, având datele de identificare prevăzute în
anexa la prezentul proiect, din proprietatea Băncii Naţionale a României în
proprietatea publică a statului şi administrarea Curţii de Conturi a României.
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 06 septembrie 2010, Consiliul Legislativ avizează favorabil.
Supus dezbaterilor,

respectivul proiect de lege a fost adoptat cu

unanimitate de voturi.
La punctul 15 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege pentru
modificarea şi completarea art.44 alin.(5) din Legea nr.119/1996 cu privire la actele
de stare civilă, republicată (PL-x 468/2010), ce are ca obiect de reglementare
modificarea alin.(5) al art.44 din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare
civilă, republicată, demers legislativ justificat, de inexistenţa unui termen legal de
soluţionare a cererilor de transcriere a certificatelor şi extraselor de stare civilă
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privind cetăţenii români care nu au avut niciodată domiciliul în România, pentru a
evita tergiversările nejustificate a soluţionării acestor cereri, putând chiar favoriza
apariţia unor abuzuri sau discriminări faţă de unii solicitanţi.
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 organice şi
Camera Deputaţilor este Cameră decizională, Senatul a adoptat proiectul de lege
în şedinţa din 06 septembrie 2010, Consiliul Legislativ avizează favorabil, Guvernul
susţine prezentul proiect de lege.
Supus dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost adoptat cu
unanimitate de voturi.
La punctul 16 al ordinii de zi a fost prezentată propunerea legislativă
modificarea Ordonanţei de Urgenţă nr.18/2009 privind creşterea performanţei
energetice a blocurilor de locuinţe (Pl-x 479/2010), ce are ca obiect de reglementare
completarea art.13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.18/2009 privind
creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, cu o nouă literă.
Intervenţia legislativă urmăreşte încurajarea investiţiilor pentru reabilitarea termică a
blocurilor de locuinţe, astfel încât şi proprietarii care au efectuat lucrări din fonduri
proprii să poată beneficia de sprijinul statului, prin recuperarea sumelor plătite.
Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru
ecologic a fost sesizată pentru dezbatere în fond şi întocmirea unui raport comun cu
Comisia pentru industrii şi servicii.
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 6 septembrie 2010, Consiliul Legislativ avizează favorabil,
Guvernul NU susţine adoptarea acestei propuneri legislative
Supusă dezbaterilor, respectiva respectiva propunere legislativă a fost
respinsă cu unanimitate de voturi.
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La punctul 17 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege privind
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.42/2010 pentru
reglementarea unor măsuri financiar-bugetare referitoare la executarea bugetului
Ministerului Administraţiei şi Internelor pe anul 2010 (PL-x 407/2010), ce are ca
obiect de reglementare redistribuirea de credite bugetare între titlurile şi articolele de
cheltuieli din cadrul aceluiaşi capitol sau de la alte capitole, prin derogare de la
prevederile care interzic virările de credite bugetare, în vederea asigurării drepturilor
salariale pe anul 2010 pentru instituţiile reorganizate din cadrul Ministerului
Administraţiei şi Internelor.
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 28 iunie 2010, Consiliul Legislativ avizează favorabil.
Supus dezbaterilor,

respectivul proiect de lege a fost adoptat cu

unanimitate de voturi.
La punctul 18 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege privind
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.48/2010 pentru
modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul sănătăţii în vederea
descentralizării (PL-x 408/2010), ce are ca obiect de reglementare modificarea şi
completarea unor acte normative din domeniul sănătăţii în vederea descentralizării,
intervenţiile legislative vizând, potrivit Notei de fundamentare, „creşterea implicării
autorităţilor administraţiei publice locale în coordonarea activităţii spitalului şi
stabilirea cadrului legal pentru gestionarea eficientă a asistenţei medicale acordată în
unele unităţi sanitare cu paturi". Totodată, este propusă stabilirea unei noi clasificări
a spitalelor, în funcţie de competenţe, precum şi a modalităţii de plată a obligaţiilor
restante la furnizorii de medicamente, materiale sanitare şi utilităţi.
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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 sănătate şi familie.
Camera Deputaţilor este Cameră decizională, Senatul a adoptat proiectul de
lege în şedinţa din 24 august 2010, Consiliul Legislativ avizează favorabil, Consiliul
Economic şi Social avizează favorabil.
Supus dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost amânat cu unanimitate
de voturi.
La punctul 19 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege pentru
completarea Legii nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a 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 428/2010), ce are ca obiect
de reglementare completarea art.29 din Legea nr.35/2008 pentru alegerea Camerei
Deputaţilor şi a 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 cu
un nou alineat, alin. (11), astfel încât propunerile de candidaţi sa fie însoţite de
certificatul de cazier judiciar şi adeverinţă medicală.
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 organice şi
Camera Deputaţilor este Cameră decizională, Senatul a adoptat proiectul de lege
în şedinţa din 30 iunie 2010, Consiliul Legislativ avizează favorabil, Guvernul
susţine prezentul proiect de lege.
Supus dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost respins cu unanimitate
de voturi.
La punctul 20 al ordinii de zi a fost prezentată propunerea legislativă privind
modificarea şi completarea Legii nr.35 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi
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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 393/2004, publicată în Monitorul Oficial al României nr.196
din 13 martie 2008 (Pl-x 436/2010), ce are ca obiect de reglementare clarificarea
unor aspecte privitoare la modalitatea de desfăşurare a procesului de vot, dar şi a
modului de derulare a campaniei electorale, astfel se doreşte ca în ţările în care
procesul de votare s-ar încheia, datorită diferenţelor de fus orar, după ora 21, ora
României, votarea să se organizeze în ziua anterioară celei stabilite. Totodată, se
propune ca cetăţenii români care doresc să voteze în secţiile de votare organizate pe
lângă misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României, să depună o cerere
scrisă, prin care să-şi exprime această intenţie, cel mai târziu în preziua votării, la
sediul secţiei unde doreşte să voteze.
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 28 iunie 2010, Consiliul Legislativ avizează favorabil,
Guvernul NU susţine adoptarea proiectului de lege.
Supus dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost adoptată cu
majoritate de voturi (2 obţineri).
La punctul 21 al ordinii de zi a fost prezentată propunerea legislativă privind
modificarea şi completarea Legii nr.35 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 393/2004, publicată în Monitorul Oficial al României nr.196
din 13 martie 2008 (Pl-x 437/2010), ce are ca obiect de reglementare pierderea
mandatului de către senatorul sau deputatul care, după validarea sa, a renunţat la
calitatea de membru al formaţiunii politice din partea căreia a candidat sau la
calitatea de independent şi a obţinut un mandat într-un colegiu uninominal, în scopul
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interzicerii migraţiei politice, cu excepţia senatorilor şi deputaţilor care au obţinut
50% plus unu din numărul voturilor valabil exprimate în colegiu.
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 28 iunie 2010, Consiliul Legislativ avizează favorabil,
Guvernul NU susţine adoptarea proiectului de lege.
Supus dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost respinsă cu
majoritate de voturi (4 voturi împotrivă).
La punctul 22 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege pentru
respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.44/2010 privind trecerea
Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C. din subordinea Guvernului în
subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului (PL-x 444/2010), ce
are ca obiect de reglementare trecerea Inspectoratului de Stat în Construcţii, instituţie
publică cu personalitate juridică, finanţată integral de la bugetul de stat, prin bugetul
Secretariatului General al Guvernului, din subordinea Guvernului şi coordonarea
primului-ministru, printr-un consilier de stat, în subordinea Ministerului Dezvoltării
Regionale şi Turismului.
Inspectoratul de Stat în Construcţii urmând să fie finanţat integral de la
bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, iar
regulamentul de organizare şi funcţionare al acestuia, aprobat prin Hotărârea
Guvernului nr. 1.378/2009, cu modificările şi completările ulterioare, să fie
actualizat corespunzător.
Camera Deputaţilor este Cameră decizională, Senatul a respins proiectul de
lege în şedinţa din 2 septembrie 2010, Consiliul Legislativ avizează favorabil.
Supus dezbaterilor, s-a propus adoptarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr.44/2010 privind trecerea Inspectoratului de Stat în
Construcţii - I.S.C. din subordinea Guvernului în subordinea Ministerului Dezvoltării
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Regionale şi Turismului. Raportul a fost adoptat cu majoritate de voturi (7 voturi
împotrivă şi 1 abţinere).
La punctul 23 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege pentru
modificarea Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea
unei locuinţe proprietate personală, republicată (PL-x 446/2010), ce are ca obiect de
reglementare modificarea alin.(1) al art.3 din Legea nr.15/2003 privind sprijinul
acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, republicată,
în scopul clarificării unor aspecte şi evitării interpretărilor diferite care ar împiedica
aplicarea corectă a actului normativ de bază.
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 2 septembrie 2010, Consiliul Legislativ avizează favorabil, Guvernul
susţine adoptarea acestui proiect de lege numai sub rezerva însuşirii propunerii de la
pct. II.
Supus dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost adoptat cu
unanimitate de voturi.
La punctul 24 al ordinii de zi a fost prezentată propunerea legislativă 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
primit raport preliminar de respingere.
S-a arătat că propunerea 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 avizează favorabil,
Guvernul NU susţine adoptarea propunerii legislative.
Supus dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost respinsă cu
majoritate de voturi (1 vot împotrivă şi 1 abţinere).
Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii serviciului de
salubrizare a localităţilor nr.101/2006 (PL-x 253/2010) şi propunerea legislativă
pentru modificarea Legii nr.101 din 25 aprilie 2006, a serviciului de salubrizare a
localităţilor (Pl-x 258/2010) sau discutat în cadrul unei dezbateri publice care a avut
loc la Sala Drepturile Omului din Palatul Parlamentului.
La dezbatere au participat, pe lângă membri Comisiei, reprezentanţi ai
Ministerului Administraţiei şi Internelor şi ai asociaţiilor şi companiilor din domeniu.
În ziua de 30 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
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