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                                        din 30 noiembrie 2010 
 

Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 
ecologic şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 30 noiembrie 2010.       
            
Din numărul total de 32 membri ai Comisiei, în ziua de 30 noiembrie a.c., la lucrări 
au fost prezenţi 29 deputaţi, fiind absenţi: domnul Fenechiu Relu (PNL), domnul 
Soporan Vasile Filip (independent) şi doamna Lucia Ana Varga (PNL). 

 
Lucrările şedinţei din 30 noiembrie a.c. au fost conduse de doamna deputat 

Sulfina Barbu, preşedintele Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea 
teritoriului şi echilibru ecologic. 
 

Pe ordinea de zi a şedinţei din 30 noiembrie a.c. au figurat următoarele 
puncte: 

AVIZE 
 
1. Pl-x 585/2010 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.407/2006 a 

vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic 
2. PL-x 667/2010 Proiect de Lege pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice 
3. PL-x 668/2010 Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice 
4. PL-x 669/2010 Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice 
5. Pl-x 673/2010 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice 
6. Pl-x 674/2010 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile 
publice 

 
Ordinea de zi pentru şedinţa din 30 noiembrie a.c. a fost prezentată plenului 

Comisiei de către domna preşedintele Sulfina Barbu şi a fost adoptată cu unanimitate 
de voturi.  
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 La punctul 1 al ordinii de zi a fost prezentată propunere legislativă pentru 
modificarea Legii nr.407/2006 a vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic (Pl-x 
585/2010), ce are ca obiect de reglementare abrogarea lit.c) a art.8 alin.(l) lit.A din 
Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006, cu modificările şi 
completările ulterioare, deoarece se consideră că aceste dispoziţii avantajează 
asociaţiile de vânătoare în detrimentul statului şi al proprietarilor de terenuri. 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 11 octombrie 2010, Consiliul Legislativ avizează favorabil propunerea 
legislativă, Guvernul încă nu şi-a exprimat punctul de vedere. 
 Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost avizată 
negativ cu unanimitate de voturi. 
 La punctul 2 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege pentru 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe 
drumurile publice (PL-x 667/2010), ce are ca obiect de reglementare completarea 
art.100 alin.(l) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia 
pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în 
sensul prevederii a două noi contravenţii sancţionate cu amenda prevăzută în clasa a 
II-a de sancţiuni, (a nerespectării indicatoarelor rutiere care se adresează persoanelor 
cu handicap, pietonilor şi bicicliştilor). 
 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 2 noiembrie, Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul de lege, 
Guvernul NU susţine proiectul de lege. 

Supus dezbaterilor, respectivul proiect de Lege a fost avizat negativ cu 
unanimitate de voturi. 
 La punctul 3 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege pentru 
modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe 
drumurile publice (PL-x 668/2010), ce are ca obiect de reglementare modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe 
drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul 
instituirii unui sistem de calcul al valorii punctului-amendă în funcţie de venitul 
anual al contravenientului, precum şi al înfiinţării „Cazierului Auto". 
 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 2 noiembrie (adoptată în condiţiile art.75 alin.2 teza a III-a din 
Constitutie), Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul de lege, Guvernul NU 
susţine proiectul de lege. 
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Supus dezbaterilor, respectivul proiect de Lege a fost avizat negativ cu 
unanimitate de voturi. 
 La punctul 4 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege modificarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile 
publice (PL-x 669/2010), ce are ca obiect de reglementare completarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul prevederii obligaţiei 
Ministerului Administraţiei şi Internelor de a se îndrepta împotriva agentului 
constatator pentru recuperarea prejudiciilor constând în cheltuieli de judecată sau 
despăgubiri, în situaţia în care plângerea contravenţională formulată de contravenient 
este admisă de instanţa de judecată pentru vicii de formă la întocmirea procesului 
verbal de constatare a contravenţiilor. 
 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 2 noiembrie (adoptată în condiţiile art.75 alin.2 teza a III-a din 
Constitutie), Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul de lege, Guvernul NU 
susţine proiectul de lege. 

Supus dezbaterilor, respectivul proiect de Lege a fost avizat negativ cu 
unanimitate de voturi. 
 La punctul 5 al ordinii de zi a fost prezentată propunere legislativă pentru 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe 
drumurile publice (Pl-x 673/2010), ce are ca obiect de reglementare completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile 
publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul instituirii 
regulilor privind amplasarea dispozitivelor destinate măsurării vitezei. 
 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 noiembrie 2010, Consiliul Legislativ 
avizează favorabil propunerea legislativă, Guvernul NU sustine adoptarea. 
 Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost avizată 
negativ cu unanimitate de voturi. 
 La punctul 6 al ordinii de zi a fost prezentată propunere legislativă pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind 
circulaţia pe drumurile publice (Pl-x 674/2010), ce are ca obiect de reglementare 
modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe 
drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul 
stabilirii unui regim sancţionator mai aspru pentru situaţiile în care conducătorii de 
autovehicul sau de tramvai conduc aflându-se sub influenţa băuturilor alcoolice. 
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 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 noiembrie 2010, Consiliul Legislativ 
avizează favorabil propunerea legislativă, Guvernul NU sustine adoptarea. 
 Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost avizată 
negativ cu unanimitate de voturi. 

 
 
 

 
PREŞEDINTE,           SECRETAR,   

 
        SULFINA BARBU                            GHEORGHE CIOCAN 
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