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PROCES VERBAL
din zilele de 9, 10 , 11 noiembrie 2010
Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru
ecologic şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 9, 10 şi 11 noiembrie 2010.
Din numărul total de 32 membri ai Comisiei, în zilele 9, 10 şi 11 noiembrie
a.c., la lucrări au fost prezenţi 32 deputaţi.
La şedinţa din 9 noiembrie a.c. au participat ca invitaţi: domnul Cristian
Anton Irimie, secretar de stat în cadrul Ministerului Sănătăţii, domnul Mihail
Vasile-Ozunu, secretar de stat în cadrul Ministerului Apărării Naţionale, doamna
Irina Alexe, chestor de poliţie - Şef departament în cadrul Ministerului
Administraţiei şi Internelor, domnul Leahu Cristian, director Autoritatea Electorală
Permanentă, domnul Marian Muhuleţ, vicepreşedinte Autoritatea Electorală
Permanentă, doamna Mihail Elena, consilier în cadrul Ministerului Dezvoltării
Regionale şi Turismului, doamna Vata Vasilica, consilier în cadrul Ministerului
Dezvoltării Regionale şi Turismului.
Lucrările şedinţelor din 9 şi 10 noiembrie a.c. au fost conduse de doamna
deputat Sulfina Barbu, preşedintele Comisiei pentru administraţie publică,
amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic.
Pentru şedinţele din 9 şi 10 noiembrie a.c., la propunerea doamnei preşedinte
Sulfina Barbu s-au introdus pe ordinea de zi, la poziţiile 5 şi 6, două puncte
suplimentare:
Pozitia 5 - Proiect de Lege privind unele măsuri de expropriere în vederea
realizării unor obiective de interes naţional, local şi judeţean (PL-x 609/2010).
Pozitia 6 - Propunere legislativă pentru 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 (Pl-x 644/2010). Propunerea a fost acceptată de către membrii
Comisiei cu unanimitate de voturi.
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Pe ordinea de zi a şedinţelor din 9 şi 10 noiembrie a.c. au figurat următoarele
puncte:
SESIZĂRI ÎN FOND
1. PL-x 137/2009 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe
exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile administraţiei publice
locale.
2. Pl-x 425/2009 Propunere legislativă privind transmiterea cazărmilor dezafectate
din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea consiliilor locale,
în scopul transformării acestora în obiective de utilitate publică, cu caracter social.
3. PL-x 387/2010 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.41/2010 privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei în
construcţii.
4. PL-x 571/2010 Proiect de Lege pentru completarea alineatului (17) al art.48 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.
AVIZE – Puncte suplimentare
5. PL-x 609/2010 Proiect de Lege privind unele măsuri de expropriere în vederea
realizării unor obiective de interes naţional, local şi judeţean.
6. Pl-x 644/2010 Propunere legislativă pentru 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.
Ordinea de zi pentru şedinţa din 9 noiembrie a.c. a fost prezentată plenului
Comisiei de către doamna preşedinte Sulfina Barbu şi a fost adoptată cu unanimitate
de voturi.
SESIZĂRI ÎN FOND
La punctul 1 al ordinii de zi a fost prezentat Proiect de Lege pentru aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.162/2008 privind transferul ansamblului de
atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile
administraţiei publice locale (PL-x 137/2009), ce are ca obiect reglementarea
descentralizării sistemului sanitar. Intervenţiile legislative vizează transferul unor
atribuţii şi competenţe ale Ministerului Sănătăţii Publice către autorităţile
administraţiei publice locale, precum şi asigurarea resurselor umane, materiale şi
financiare necesare exercitării acestora, pentru a asigura o legătură între serviciile
medicale şi cele sociale la nivelul comunităţilor, măsură care contribuie la creşterea
eficienţei intervenţiilor de sănătate publică prin activităţi medicale curative,
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profilactice, de supraveghere a stării de sănătate a populaţiei din zonele greu
accesibile.
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 29 februarie 2009, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a dat
aviz favorabil, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a dat aviz negativ, Comisia
pentru muncă şi protecţie socială a dat aviz favorabil, Consiliul Legislativ avizează
favorabil proiectul de ordonanţă de urgenţă.
Supus dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost adoptat cu
unanimitate voturi.
La punctul 2 al ordinii de zi a fost prezentată Propunere legislativă privind
transmiterea cazărmilor dezafectate din administrarea Ministerului Apărării
Naţionale în administrarea consiliilor locale, în scopul transformării acestora în
obiective de utilitate publică, cu caracter social (Pl-x 425/2009), ce are ca obiect de
reglementare transmiterea cazărmilor dezafectate, a terenurilor şi utilităţilor aferente,
din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al unităţilor
administrativ-teritoriale şi în administrarea consiliilor locale, în scopul transformării
acestora în obiective de utilitate publică cu caracter social.
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 ordinare
şi Camera Deputaţilor este Cameră decizională,
Senatul a respins propunerea
legislativă în şedinţa din 9 septembrie 2009, Consiliul Legislativ avizează
favorabil propunerea legislativă.
Supusă dezbaterilor, respectiva propunere de lege a fost respinsă cu
majoritate de voturi ( 2 împotrivă şi 5 abţineri).
La punctul 3 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 (PL-x 387/2010), ce are ca obiect de
reglementare instituirea unor măsuri pentru întărirea dişciplinei 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
administrativ-teritoriale, cât şi pe proprietatea privată a persoanelor juridice/fizice,
din localităţile şi staţiunile turistice de pe litoralul Mării Negre.
S-a arătat că proiectul de Lege se încadrează în categoria legilor ordinare şi
Camera Deputaţilor este Cameră decizională, Senatul a adotat proiectul de
ordonanţă de urgenţă în şedinţa din 23 iunie 2010, Consiliul Legislativ avizează
favorabil proiectul de ordonanţă de urgenţă.
Supus dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost amânat cu unanimitate
voturi. Pentru acest proiect s-au stabilit următorii raportori: doamna deputat
Antonella Marinescu (PSD+PC), domnii deputati Edler András György (UDMR),
Sorin Ştefan Zamfirescu (PDL) şi Cornel Pieptea (PNL).
La punctul 4 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege pentru
completarea alineatului (17) al art.48 din Legea nr.35/2008 pentru alegerea Camerei
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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 571/2010), ce are ca obiect de reglementare modificarea Alin. (17) al art. 48
din Legea nr.35/2008, astfel la alegerile parţiale pot participa numai partidele
politice şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care la alegerile
generale au îndeplinit pragul electoral prevăzut de prezentul titlu, individual sau întro alianţă politică ori electorală, precum şi candidaţii independenţi. Alegerile parţiale
se desfăşoară într-un singur tur, cel mai bine clasat candidat urmând a fi declarat
câştigător.
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 11 octombrie 2010, Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul
de ordonanţă de urgenţă.
Supus dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost adoptat cu majoritate
de voturi ( 5 voturi împotrivă).
AVIZE – Puncte suplimentare
La punctul 5 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege privind unele
măsuri de expropriere în vederea realizării unor obiective de interes naţional, local şi
judeţean (PL-x 609/2010).
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 19 octombrie 2010, Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul
de lege.
Supus dezbaterilor, respectivul proiect de lege a primit un aviz favorabil cu
amendamente, votat cu unanimitate de voturi.
La punctul 6 al ordinii de zi a fost prezentată propunerea legislativă pentru
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 (Pl-x 644/2010).
S-a arătat că propunerea legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 25
octombrie 2010, Camera Deputaţilor este Cameră decizională, Consiliul Legislativ
avizează favorabil proiectul de lege.
Supusă dezbaterilor, respectiva propunerea legislativă a primit un aviz
favorabil cu amendamente, votat cu unanimitate de voturi.
În ziua de 11 noiembrie 2010, lucrările s-au desfăşurat în cadrul grupurilor de
lucru constituite în vederea studierii proiectelor de lege şi a altor documente
înregistrate la Comisie.
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PREŞEDINTE,
SULFINA BARBU

SECRETAR,
GHEORGHE CIOCAN

