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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI
din zilele de 15, 16 septembrie 2010
Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru
ecologic şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 15, 16 septembrie 2010.
Lucrările şedinţei din 15 septembrie 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 data de 15 septembrie a.c. au figurat
următoarele puncte:
AVIZE
1. PLx 398/2010 Proiect de Lege privind ratificarea Convenţiei Consiliului Europei
pentru protecţia copiilor împotriva exploatării sexuale şi a abuzurilor sexuale,
adoptată la Lanzarote la 25 octombrie 2007 şi semnată de România la Lanzarote la
25 octombrie 2007.
2. PLx 413/2010 Proiect de Lege privind regimul de import al mostrelor de
îngrăşăminte şi al îngrăşămintelor.
3. PLx 420/2010 Proiect de Lege privind măsurile de securitate ale sistemelor
informatice.
4. PLx 423/2010 Proiect de Lege privind declararea zilei de 24 ianuarie zi de
sărbătoare naţională legală.
5. PLx 424/2010 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.17/2000 privind
asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată.
6. PLx 429/2010 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei
Guvernului nr.129/2000 privind formarea profesională continuă a adulţilor,
republicată.
7. PLx 434/2010 Proiect de Lege privind serviciul de asistent familial.
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8. Plx 435/2010 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.370 din 20
septembrie 2004 pentru alegerea Preşedintelui României.
SESIZĂRI ÎN FOND
9. PLx 407/2010 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.42/2010 pentru reglementarea unor măsuri financiar-bugetare
referitoare la executarea bugetului Ministerului Administraţiei şi Internelor pe anul
2010.
10. PLx 408/2010 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.48/2010 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din
domeniul sănătăţii în vederea.
11. PLx 428/2010 Proiect de Lege pentru completarea Legii 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.
12. Plx 436/2010 Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii
nr.35 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi 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 393/2004,
publicată în Monitorul Oficial al României nr.196 din 13.
13. Plx 437/2010 Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii
nr.35 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi 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 393/2004,
publicată în Monitorul Oficial al României nr.196 din 13.
DIVERSE
1. Solicitare scrisă din partea Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea
teritoriului şi echilibru ecologic către Ministerul Administraţiei şi Internelor
cu privire la utilitatea sau inutilitatea cărţilor de alegător.
2. Propunere de modificare a Regulamentului Camerei Deputaţilor şi constituirea
unui grup de lucru în acest sens.
3. Propunere către Biroul Permanent de modificare a regulamentului de
organizare al şedintelor comune.
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Ordinea de zi pentru şedinţa din 15 septembrie a.c. 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 avizat favorabil
cu unanimitate de voturi.
La punctul 2 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil
cu unanimitate de voturi.
La punctul 3 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil
cu unanimitate de voturi.
La punctul 4 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil
cu majoritate de voturi (1 vot împotrivă şi 4 abţineri).
La punctul 5 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat negativ cu
majoritate de voturi ( 1 vot împotrivă).
La punctul 6 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat negativ cu
majoritate de voturi ( 1 abţinere).
La punctul 7 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil
cu unanimitate de voturi.
La punctul 8 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost amânată cu
unanimitate de voturi.
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, respectiva propunere legislativă a fost amânată
cu unanimitate de voturi.
La punctul 13 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost amânată
cu unanimitate de voturi.
DIVERSE
1. La punctul 1 al secţiunii Diverse, domnul deputat Vasile Gherasim a propus
ca membri comisiei să trimită o solicitare scrisă Ministerului Administraţiei şi
Internelor referitor la cărţile de alegător. Propunerea a fost aprobată cu
unanimitate de voturi.
2. La punctul 2 al secţiunii Diverse, doamna deputat Lucia Varga a propus
modificarea Regulamentului Camerei Deputaţilor. Propunerea a fost acceptată
de către majoritatea membrilor Comisiei şi s-a constiuit un grup de lucru în
vederea realizării acestui obiectiv. Din grupul de lucru fac parte următorii:
doamna deputat Lucia Varga (PNL), domnul deputat Sorin Zamfirescu (PDL),
domnul deputat Vlădoiu Aurel (PSD), domnul deputat Edler András György
şi domnul deputat Soporan Vasile Filip (independent).
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3. La punctul 3 al secţiunii Diverse, doamna preşedinte Sulfina Barbu a propus
plenului comisiei să se trimită către Biroul Permanent o solicitare de
modificare a regulamentului de organizare al şedinţelor comune în vederea
fluidizării procesului legislativ. Propunerea a fost aprobată cu unanimitate de
voturi, urmând a se formula solicitarea.
După discutarea proiectelor înscrise pe ordinea de zi, domnul László
BORBÉLY, Ministrul Mediului şi Pădurilor, invitat de şedintă de către membri
Comisiei, a prezentat stadiul de implementare al Programului Operational Sectorial
"Mediu", precum şi poziţia ministerului în legătură cu proiectul minier de la Roşia
Montană. Urmare a discuţiilor, Ministrul Mediului s-a angajat să trimită întregii
Comisii date exacte în legătură cu proiectele mai sus amintite.
În ziua de 16 septembrie 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 15, 16 septembrie a.c. din totalul celor 32
de membri au fost prezenţi 29 deputaţi, după cum urmează: Sulfina Barbu (PD-L),
Ion Călin (PSD+PC), Ionel Palăr (PNL), Gheorghe Ciocan (PSD+PC), Edler András
György (UDMR), Mihai Cristian Apostolache (PD-L), Marin Bobeş (PD-L), Dan
Bordeianu (Independent), Cristian Buican (PNL), Sorin Gheorghe Buta (PD-L),
Bogdan Cantaragiu (PD-L), Vasile Gherasim (PD-L), Zanfir Iorguş (PD-L), 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), 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 absenţi următorii: domnul deputat Victor
Boiangiu (PD-L), Relu Fenechiu (PNL) şi domnul deputat Ghervazen Longer
(Minorităţile Naţionale).

PREŞEDINTE,

SECRETAR,

SULFINA BARBU

GHEORGHE CIOCAN

