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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI
din zilele de 16, 17 şi 18 februarie 2010
Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru
ecologic şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 16, 17 şi 18 februarie 2010.
La şedinţa din ziua de 16 februarie a.c. au participat ca invitaţi: domnul
Mihail Vasile Ozunu, Secretar de Stat în cadrul Ministerului Apărării Naţionale,
domnul Sorin Munteanu, Secretar de Stat în cadrul Ministerului Dezvoltării
Regionale şi Turismului, domnul Ioan Andreica, Secretar de Stat în cadrul
Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, domnul Dan Cârlan, Secretar de
Stat în cadrul Ministerului Mediului şi Pădurilor, domnul Irinel Cristu, Secretar de
Stat în cadrul Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, domnul
Blejnar Sorin, Preşedinte în cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,
domnul Arpad Ladanyi, Comisar general în cadrul Agenţiei Naţionale de
Administrare Fiscală, domnul Sorin Florea, Comisar general adjunct în cadrul
Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, domnul Cristian Stamatiade, Director
general în Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, domnul Silviu Megan,
Director general în Ministerul Mediului şi Pădurilor, domnul Constantin Pulbere,
Consilier în cadrul Ministerului Mediului şi Pădurilor, domnul Nenciu Paul,
Consilier juridic în cadrul Ministerului Apărării Naţionale, domnul Apostol Cristian,
Consilier juridic în cadrul Ministerului Apărării Naţionale, domnul Horia Bobaru,
Şef serviciu în cadrul Ministerului Apărării Naţionale, domnul Mircea Costache,
Director în cadrul Ministerului Apărării Naţionale.
La şedinţa din ziua de 17 februarie a.c. au participat ca invitaţi: domnul
Marius Martinescu, Secretar de Stat în cadrul Ministerului Administraţiei şi
Internelor, domnul Sorin Munteanu, Secretar de Stat în cadrul Ministerului
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Dezvoltării Regionale şi Turismului, domnul Dan Cârlan, Secretar de Stat în cadrul
Ministerului Mediului şi Pădurilor, domnul Gabriel Cristian Alexe, Preşedinte în
cadrul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Familiei şi a Drepturilor Copilului,
doamna Camelia Luchian, Vicepreşedinte în cadrul Agenţiei Naţionale pentru
Pescuit şi Acvacultură, domnul Ştefan Gheorghe, Consilier al ministrului în cadrul
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
Lucrările şedinţelor din 16 februarie a.c. şi 17 februarie a.c. au fost conduse
de doamna Sulfina Barbu, preşedintele Comisiei pentru administraţie publică,
amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic.
Pe ordinea de zi a şedinţei din data de 16 februarie a.c. au figurat următoarele
puncte:
SESIZĂRI IN FOND
1. PLx 176/2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.164/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind protecţia mediului
2. PLx 220/2009 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvenului nr.18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor
de locuinţe
3. PLx 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
4. PLx 494/2009 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.93/2009 privind unele măsuri pentru întărirea controlului în
scopul combaterii transporturilor ilicite de mărfuri
5. PLx 518/2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.81/2009 pentru modificarea art.6 din Legea nr.597/2001
privind unele măsuri de protecţie şi autorizare a construcţiilor în zona de
coastă a Mării Negre
6. PLx 523/2009 Proiect de Lege privind darea în administrarea municipiului
Constanţa a unui teren aflat în proprietatea publică a statului şi în
administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române"
7. PLx 660/2009 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii
101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităţilor
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Pe ordinea de zi a şedinţei din data de 17 februarie a.c. au figurat următoarele
puncte:
SESIZĂRI IN FOND
1. PLx 177/2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.154/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate,
conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice şi a Legii vânătorii
şi a protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006
2. PLx 374/2009 Proiect de Lege privind protecţia minorilor ai căror părinţi sunt
plecaţi la muncă în străinătate
3. PLx 380/2009Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.43/2009 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre şi controlul
activităţilor desfăşurate pe plajă
4. PLx 586/2009 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii
nr.82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării
5. PLx 716/200 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea
habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice
Pentru şedinţa din data de 16 februarie a.c., ordinea de zi 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, respectivul proiect de Lege a fost amânat cu
unanimitate de voturi. Termen amânare: 1 săptămână.
La punctul 2 al ordinii de zi, respectivul proiect de Lege a fost adoptat cu
unanimitate de voturi.
La punctul 3 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost amânată,
cu unanimitate de voturi.
La punctul 4 al ordinii de zi, respectivul proiect de Lege a fost amânat, cu
unanimitate de voturi.
La punctul 5 al ordinii de zi, respectivul proiect de Lege a fost adoptat, cu
unanimitate de voturi.
La punctul 6 al ordinii de zi, respectivul proiect de Lege a fost adoptat, cu
majoritate de voturi (4 abţineri).
La punctul 7 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost respinsă,
cu majoritate de voturi (1 împotrivă, 1 abţinere).
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Pentru şedinţa din data de 17 februarie a.c., ordinea de zi 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, respectivul proiect de Lege a fost amânat cu
unanimitate de voturi. Termen amânare: 1 săptămână.
La punctul 2 al ordinii de zi, respectivul proiect de Lege a fost amânat cu
unanimitate de voturi.
La punctul 3 al ordinii de zi, respectivul proiect de Lege a fost amânat cu
unanimitate de voturi.
La punctul 4 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost amânată,
cu unanimitate de voturi.
La punctul 5 al ordinii de zi, respectivul proiect de Lege a fost amânat, cu
unanimitate de voturi. Termen amânare: 1 săptămână.
În ziua de 18 februarie 2010, lucrările s-au desfăşurat în cadrul grupurilor de
lucru, prin studierea proiectelor de lege şi a altor documente înregistrate la Comisie.
La lucrările Comisiei din zilele de 16, 17 şi 18 februarie 2010, din totalul
celor 33 de membri, au fost prezenţi 33 deputaţi, după cum urmează Sulfina Barbu
(PD-L), Mircea Duşa (PSD+PC), Ionel Palăr (PNL), Mihai Cristian Apostolache
(PSD+PC), Marin Bobeş (PD-L), Victor Boiangiu (PD-L), Dan Bordeianu
(Independent), Cristian Buican (PNL), Sorin Gheorghe Buta (PD-L), Bogdan
Cantaragiu (PD-L), Ion Călin (PSD+PC), Gheorghe Ciocan (PSD+PC), Edler András
György (UDMR), Relu Fenechiu (PNL), Vasile Gherasim (PD-L), Zanfir Iorguş
(PD-L), Ghervazen Longer (Minorităţile Naţionale), Costică Macaleţi (PSD+PC),
Antonella Marinescu (PSD+PC), Dan Nica (PSD+PC), Ioan Oltean (PD-L), Cornel
Pieptea (PNL), Neculai Răţoi (PSD+PC), Dénes Seres (UDMR), Vasile Filip
Soporan (independent), Nicolae Stan (PD-L), Claudiu Ţaga (PNL), Radu Bogdan
Ţâmpău (PNL), Eugen Constantin Uricec (PD-L), Lucia Ana Varga (PNL), Aurel
Vlădoiu (PSD+PC), Sorin Ştefan Zamfirescu (PD-L), Valeriu Ştefan Zgonea
(PSD+PC).
PREŞEDINTE,
SULFINA BARBU

Red. Consilier parlamentar
Baban Mona Georgeta

SECRETAR,
MIHAI CRISTIAN APOSTOLACHE

