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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI
din zilele de 28, 30 iunie 2010
Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru
ecologic şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 28, 30 iunie 2010.
La şedinţa din ziua de 28 iunie a.c. au participat ca invitaţi: doamna Irina
Alexe, secretar de stat în cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, domnul
Munteanu Sorin, secretar de stat în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi
Turismului,domnul Lixandru Marian, şef serviciu în cadrul Ministerului
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale,domnul Marius Vasiliu, consilier în cadrul
Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, domnul Bogdan Ghinea, consilier
în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, doamna Manuela
Manole, consilier în cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
Lucrările şedinţei din 28, 30 iunie a.c. au fost conduse de doamna deputat
Sulfina Barbu, preşedintele Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea
teritoriului şi echilibru ecologic.
Pentru şedinţa din data de 28 iunie a.c., la propunerea doamnei preşedinte
Sulfina Barbu, acceptată în unanimitate, s-au introdus pe ordinea de zi două puncte
suplimentare, la poziţiile 8 şi 9: proiect de Lege pentru modificarea şi completarea
Legii nr.184/2001 privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect, republicată
(PLx. 388/2010) şi propunerea legislativă privind stabilirea şi sancţionarea
contravenţiilor silvice (PLx. 390/2010).

Pe ordinea de zi a şedinţei din data de 28 iunie a.c. au figurat următoarele
puncte:
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SESIZĂRI ÎN FOND
1. Pl-x 343/2010 Propunere legislativă de modificare şi completare a Legii
nr.317/2009 pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului
nr.23/2008 privind pescuitul şi acvacultura.
2. Pl-x 335/2010 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.67 din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul şi
acvacultura.
3. Pl-x 264/2010 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii
nr.317/2009 privind pescuitul şi acvacultura.
4. Pl-x 226/2010 Proiect de Lege pentru modificarea art.64 lit.c) din Ordonanţa
de urgenţă a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul şi acvacultura.
5. Pl-x 360/2010 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.35/2010 pentru modificarea şi completarea art.2 din Ordonanţa
de urgenţă a Guvernului nr.19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre şi
controlul activităţilor desfăşurate pe plajă
6. PL-x 308/2010 Proiect de Lege privind transmiterea către Consiliul Local al
Municipiului Roman a dreptului de administrare asupra unui bun aflat în
domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale
"Apele Române " în vederea realizării obiectivului de investiţii "
Microhidrocentrală pe râul Moldova, în Municipiul Roman- judeţul Neamţ"
7. PL-x 377/2010 Proiect de Lege pentru ratificarea amendamentelor la anexele
A, B şi C ale Convenţiei privind poluanţii organici persistenţi, adoptată la
Stockholm la 22 mai 2001, adoptate prin deciziile SC-4/10, SC-4/11, SC4/12, SC-4/13, SC-4/14, SC-4/15, SC-4/16, SC-4/17 şi SC-4/18 cu ocazia
celei de-a patra reuniuni a Conferinţei Părţilor la Geneva la 4-8 mai 2009.
8. PL-x 388/2010 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii
nr.184/2001 privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect,
republicată
AVIZ
9. PLx 390/2010 Propunere legislativă privind stabilirea şi sancţionarea
contravenţiilor silvice
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La punctul 1 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost respinsă cu
unanimitate de voturi.
La punctul 2 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost respinsă cu
unanimitate de voturi.
La punctul 3 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost adoptată cu
majoritatea de voturi (1 vot împotrivă – doamna deputat Lucia Varga)
La punctul 4 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost respins cu
unanimitate de voturi.
La punctul 5 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost amânat cu
unanimitate de voturi.
La punctul 6 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost adoptat cu
unanimitate de voturi.
La punctul 7 al ordinii de zi respectivul proiect de lege a fost amânat cu
unanimitate de voturi.
La punctul 8 al ordinii de zi respectivul proiect de lege a fost adoptat cu
unanimitate de voturi.
La punctul 9 al ordinii de zi respectiva propunere legislativă a fost avizată
favorabil cu unanimitate de voturi.
În ziua de 30 iunie 2010, lucrările s-au desfăşurat în cadrul grupurilor de lucru
constituite în vederea studierii proiectelor de lege şi a altor documente înregistrate la
Comisie.
La lucrările Comisiei din zilele de 28, 30 iunie 2010, din totalul celor 33 de
membri au fost prezenţi 32 deputaţi, după cum urmează: Sulfina Barbu (PD-L), Ion
Călin (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), Gheorghe Ciocan (PSD+PC), Mircea Duşa (PSD+PC),
domnul deputat Relu Fenechiu (PNL), Vasile Gherasim (PD-L), Zanfir Iorguş (PDL), 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 (independent), 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
absent domnul Claudiu Ţaga (PNL), aflat în concediu de odihnă.
PREŞEDINTE,

SECRETAR,

SULFINA BARBU

GHEORGHE CIOCAN

