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

4.03.2010
Nr. 26/1012

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI
din zilele de 1, 2, 3 şi 4 martie 2010
Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru
ecologic şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 1, 2, 3 şi 4 martie 2010.
La şedinţa din ziua de 1 martie a.c. au participat ca invitaţi: domnul Andrei
Szakal, Preşedinte în cadrul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, domnul
Cristian Roman, Vicepreşedinte în cadrul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor
Publici, domnul Marian Niculescu, Secretar general în cadrul Agenţiei Naţionale a
Funcţionarilor Publici, domnul deputat Clement Negruţ.
La şedinţa din ziua de 2 martie a.c. au participat ca invitaţi: domnul Mircea
Ioan Cotoşman, Secretar de Stat în cadrul Ministerului Mediului şi Pădurilor,
domnul Cristian Apostol, Secretar de Stat în cadrul Ministerului Mediului şi
Pădurilor, domnul Dan Cârlan, Secretar de Stat în cadrul Ministerului Mediului şi
Pădurilor, domnul Grigore Baboianu, Guvernator în cadrul Administraţiei
Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării, domnul Tanczos Barna, Secretar de Stat în
cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, doamna Irina Alexe,
Secretar de Stat Secretar de Stat în cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor,
doamna Anca Ginavar, Director general în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale
şi Turismului, domnul Dorin Dobrinescu, Director în cadrul Arhivelor Naţionale,
domnul Alexandru Rădulescu, Director în cadrul Ministerului Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale, doamna Daniela Pineta, Şef serviciu în cadrul Ministerului
Mediului şi Pădurilor, doamna Camelia Luchian, Vicepreşedinte în cadrul Agenţiei
Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură, domnul Laurenţiu Vedinaş, Consilier în
cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, domnul Adrian Boantă, Consilier în
cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor.
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Lucrările şedinţei din ziua de 1 martie 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 1 martie a.c. a figurat proiectul de Lege
pentru modificarea şi completarea Legii nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor
publici (PL-x nr.42), trimis Comisiei în vederea dezbaterii pe fond, în procedură de
urgenţă, cu adresa nr. PLx-42 din 23 februarie 2010.
Supus dezbaterilor pe articole, respectivul proiect de lege a fost adoptat de
plenul Comisiei, cu unanimitatea voturilor celor prezenţi.
Lucrările şedinţei din ziua de 2 martie a.c. au fost conduse de domnul Ionel
Palăr, vicepreşedintele Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului
şi echilibru ecologic.
Pe ordinea de zi a şedinţei din data de 2 martie a.c. au figurat următoarele
puncte:
AVIZE
1. PLx 23/2010 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii
fondului funciar nr.18/1999
2. PLx 24/2010 Propunere legislativă pentru modificarea Legii minelor
nr.85/2003
3. PLx 25/2010 Propunere legislativă pentru modificarea art.29 din Legea
nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor
agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului
funciar nr.18/1991 şi ale Legii nr.169/1997 şi abrogarea art.II din Legea
nr.261/2008
4. PLx 27/2010 Propunere legislativă pentru modificarea Legii Arhivelor
Naţionale nr.16/1996
5. PLx 29/2010 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii
nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia
6. PLx 31/2010 Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii
nr.211/2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.130/2006 privind Inspecţia Socială
7. PLx 32/2010 Propunere legislativă privind promovarea producerii de energie
din surse regenerabile şi pentru încurajarea economisirii resurselor energetice
8. PLx 33/2010 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.115/1999
privind responsabilitatea ministerială, republicată în Monitorul Oficial nr.200
din 23 martie 2007 cu modificările şi completările ulterioare
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SESIZĂRI IN FOND
9. 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
10. PLx 716/2007 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, consevarea
habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice
11. 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
12. PLx 577/2009 Proiect de Lege privind completarea Anexei la Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr.51/2006 pentru aprobarea Programul naţional privind
sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală
13. PLx 586/2009 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii
nr.82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării
14. PLx 15/2010 Propunere legislativă pentru înfiinţarea satului Culmea, judeţul
Constanţa prin reorganizarea oraşului Ovidiu, judeţul Constanţa
15. PLx 18/2010 Propunere legislativă privind statutul chiriaşilor
16. PLx 22/2010 Proiect de Lege pentru modificarea alin.(1) şi (2) ale art.8 din
Legea nr.7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar,
republicată
17. PLx 28/2010 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii
nr.350 din 06/07/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul
Pentru şedinţa din data de 2 martie a.c., ordinea de zi a fost prezentată
plenului Comisiei de către domnul vicepreşedinte Ionel Palăr şi a fost adoptată cu
unanimitate de voturi.
La punctul 1 al ordinii de zi, respectiva
favorabil, cu majoritate de voturi (1 abţinere).
La punctul 2 al ordinii de zi, respectiva
favorabil, cu unanimitate.
La punctul 3 al ordinii de zi, respectiva
favorabil, cu unanimitate.
La punctul 4 al ordinii de zi, respectiva
negativ, cu unanimitate.
La punctul 5 al ordinii de zi, respectiva
negativ, cu unanimitate.

propunere legislativă a fost avizată
propunere legislativă a fost avizată
propunere legislativă a fost avizată
propunere legislativă a fost avizată
propunere legislativă a fost avizată
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La punctul 6 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost avizată
favorabil, cu unanimitate.
La punctul 7 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost avizată
favorabil, cu unanimitate.
La punctul 8 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost avizată
negativ, cu unanimitate.
La punctul 9 al ordinii de zi, respectivul proiect de Lege a fost amânat, cu
unanimitate de voturi.
La punctul 10 al ordinii de zi, respectivul proiect de Lege a fost amânat, cu
unanimitate de voturi.
La punctul 11 al ordinii de zi, respectivul proiect de Lege a fost amânat, cu
unanimitate de voturi.
La punctul 12 al ordinii de zi, respectivul proiect de Lege a fost amânat, cu
unanimitate de voturi.
La punctul 13 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost amânată,
cu unanimitate.
La punctul 14 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost amânată,
cu unanimitate.
La punctul 15 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost amânată,
cu unanimitate.
La punctul 16 al ordinii de zi, respectivul proiect de Lege a fost amânat, cu
unanimitate.
La punctul 17 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost amânată,
cu unanimitate.
În ziua de 3 martie 2010, a avut loc şedinţa comună a Comisiei pentru
administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic şi a Comisiei
pentru buget, finanţe şi bănci din cadrul Camerei Deputaţilor, împreună cu Comisia
pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului, precum şi
Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţa de capital, din cadrul
Senatului, având pe ordinea de zi:
Audierea domnului Liviu Costache, candidatul propus de Grupul
parlamentar al PD-L, pentru numirea ca membru în cadrul Comitetului pentru
finanţe publice locale.
Candidatul a răspuns întrebărilor formulate de către membrii comisiilor de
specialitate.
În urma audierii, plenul comisiilor reunite a hotărât cu majoritate de voturi,
numirea ca membru în cadrul Comitetului pentru finanţe publice locale, a domnului
Liviu Costache.
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În ziua de 4 martie 2010, lucrările s-au desfăşurat în cadrul grupurilor de
lucru, prin studierea proiectelor de lege şi altor documente înregistrate la Comisie.
La lucrările Comisiei din ziua de 1 martie 2010, din totalul celor 33 de
membri, au fost prezenţi 17 deputaţi, după cum urmează: Sulfina Barbu (PD-L),
Edler András György (UDMR), Marin Bobeş (PD-L), Victor Boiangiu (PD-L), Dan
Bordeianu (Independent), Sorin Gheorghe Buta (PD-L), Bogdan Cantaragiu (PD-L),
Vasile Gherasim (PD-L), Zanfir Iorguş (PD-L), Ghervazen Longer (Minorităţile
Naţionale), Ioan Oltean (PD-L), Dumitru Pardău (PD-L), Dénes Seres (UDMR),
Vasile Filip Soporan (independent), Nicolae Stan (PD-L), Eugen Constantin Uricec
(PD-L), Sorin Ştefan Zamfirescu (PD-L), fiind absenţi domnii deputaţi: Mircea Duşa
(PSD+PC), Ionel Palăr (PNL), Mihai Cristian Apostolache (PSD+PC), Cristian
Buican (PNL), Ion Călin (PSD+PC), Gheorghe Ciocan (PSD+PC), Relu Fenechiu
(PNL), Costică Macaleţi (PSD+PC), Antonella Marinescu (PSD+PC), Dan Nica
(PSD+PC), Cornel Pieptea (PNL), Neculai Răţoi (PSD+PC), Claudiu Ţaga (PNL),
Radu Bogdan Ţâmpău (PNL), Lucia Ana Varga (PNL), Aurel Vlădoiu (PSD+PC),
Valeriu Ştefan Zgonea (PSD+PC).
La lucrările Comisiei din ziua de 2 martie 2010, din totalul celor 33 de
membri, au fost prezenţi 32 deputaţi, după cum urmează: Mircea Duşa (PSD+PC),
Ionel Palăr (PNL), Mihai Cristian Apostolache (PSD+PC), Edler András György
(UDMR), 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), 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), fiind absentă doamna
deputat Sulfina Barbu (PD-L).
La lucrările Comisiei din zilele de 3 şi 4 martie 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),
Edler András György (UDMR), 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), 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),
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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,

SECRETAR,

SULFINA BARBU

ANDRÁS GYÖRGY EDLER

