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

11.11. 2010
Nr. 26/1677

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI
din 9, 10 şi 11 noiembrie 2010
Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru
ecologic şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 9, 10 şi 11 noiembrie 2010.
La şedinţa din 9 noiembrie a.c. au participat ca invitaţi: domnul Cristian
Anton Irimie, secretar de stat în cadrul Ministerului Sănătăţii, domnul Mihail
Vasile-Ozunu, secretar de stat în cadrul Ministerului Apărării Naţionale, doamna
Irina Alexe, chestor de poliţie - Şef departament în cadrul Ministerului
Administraţiei şi Internelor, domnul Leahu Cristian, director Autoritatea Electorală
Permanentă, domnul Marian Muhuleţ, vicepreşedinte Autoritatea Electorală
Permanentă, doamna Mihail Elena, consilier în cadrul Ministerului Dezvoltării
Regionale şi Turismului, doamna Vata Vasilica, consilier în cadrul Ministerului
Dezvoltării Regionale şi Turismului.
Lucrările şedinţelor din 9 şi 10 noiembrie a.c. au fost conduse de doamna
deputat Sulfina Barbu, preşedintele Comisiei pentru administraţie publică,
amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic.
Pentru şedinţele din 9 şi 10 noiembrie a.c., la propunerea doamnei preşedinte
Sulfina Barbu s-au introdus pe ordinea de zi, la poziţiile 5 şi 6, două puncte
suplimentare:
Pozitia 5 - Proiect de Lege privind unele măsuri de expropriere în vederea
realizării unor obiective de interes naţional, local şi judeţean (PL-x 609/2010).
Pozitia 6 - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie
publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de
concesiune de servicii (Pl-x 644/2010). Propunerea a fost acceptată de către membrii
Comisiei cu unanimitate de voturi.
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Pe ordinea de zi a şedinţelor din 9 şi 10 noiembrie a.c. au figurat următoarele
puncte:
SESIZĂRI ÎN FOND
1. PL-x 137/2009 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe
exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile administraţiei publice
locale.
2. Pl-x 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.
3. PL-x 387/2010 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.41/2010 privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei în
construcţii.
4. PL-x 571/2010 Proiect de Lege pentru completarea alineatului (17) al art.48 din
Legea 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.
AVIZE – Puncte suplimentare
5. PL-x 609/2010 Proiect de Lege privind unele măsuri de expropriere în vederea
realizării unor obiective de interes naţional, local şi judeţean.
6. Pl-x 644/2010 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie
publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de
concesiune de servicii.
La punctul 1 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost adoptat cu
unanimitate voturi.
La punctul 2 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost
respinsă cu majoritate de voturi ( 2 împotrivă şi 5 abţineri).
La punctul 3 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost amânat cu
unanimitate voturi. Pentru acest proiect s-au stabilit următorii raportori: doamna
deputat Antonella Marinescu (PSD+PC), domnii deputati Edler András György
(UDMR), Sorin Ştefan Zamfirescu (PDL) şi Cornel Pieptea (PNL).
La punctul 4 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost adoptat cu
majoritate de voturi ( 5 voturi împotrivă).
La punctul 5 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a primit un aviz
favorabil cu amendamente, votat cu unanimitate de voturi.
La punctul 6 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a primit un
aviz favorabil cu amendamente, votată cu unanimitate de voturi.
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În ziua de 11 noiembrie 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 9, 10 şi 11 noiembrie a.c. din totalul celor 32 de
membri au fost prezenţi 32 deputaţi, după cum urmează: Sulfina Barbu (PDL), Ion
Călin (PSD+PC), Ionel Palăr (PNL), Gheorghe Ciocan (PSD+PC), Edler András
György (UDMR), Mihai Cristian Apostolache (PSD+PC), Marin Bobeş (PDL),
Victor Boiangiu (PDL), Dan Bordeianu (Independent), Cristian Buican (PNL), Sorin
Gheorghe Buta (PDL), Bogdan Cantaragiu (PDL), Relu Fenechiu (PNL), Vasile
Gherasim (PDL), Zanfir Iorguş (PDL), Ghervazen Longer (Minorităţile Naţionale),
Costică Macaleţi (PSD+PC) – înlocuit de domnul deputat Brătianu Matei-Radu,
Antonella Marinescu (PSD+PC), Dan Nica (PSD+PC), Ioan Oltean (PDL), 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 (PDL), Lucia Ana Varga (PNL),
Aurel Vlădoiu (PSD+PC), Sorin Ştefan Zamfirescu (PDL), Valeriu Ştefan Zgonea
(PSD+PC).
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