
  PARLAMENTUL ROMÂNIEI    
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ,                 16.04.2009        
AMENAJAREA TERITORIULUI SI ECHILIBRU                      

                        ECOLOGIC   
 

                                                                                     
PROCES VERBAL 

 din zilele de 15 şi 16 aprilie 2009  
 
 

Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 

ecologic şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 15 şi 16 aprilie 2009. 

         La lucrările şedinţei Comisiei din zilele de 15 şi 16 aprilie 2009, din numărul 

total de 31 deputaţi membri ai Comisiei, au fost prezenţi 24 deputaţi, fiind absenţi 

domnii deputaţi: Ionel Palăr (Grupul parlamentar al PNL), Sorin Gheorghe Buta 

(Grupul parlamentar al PD-L), Dumitru Pardău (Grupul parlamentar al PD-L),  

Ghervazen Longher (Grupul parlamentar al Minorităţilor Naţionale), Ioan Oltean 

(Grupul parlamentar al PD-L), Ludovic Orban (Grupul parlamentar al PNL) şi 

Nicolae Stan (Grupul parlamentar al PD-L). 

            În ziua de 15 aprilie 2009, la dezbateri, au participat ca invitaţi: domnul Ioan 

Andreica, Secretar de Stat în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei, 

doamna Savu Ileana, Secretar de Stat în cadrul Agenţiei Naţionale pentru Protecţia 

Drepturilor Copilului, domnul Silviu Megan, director în cadrul Ministerului 

Mediului, domnul Marius Vasiliu, Consilier în cadrul Ministerului Dezvoltării 

Regionale şi Locuinţei, domnul Buksz Valentin, Preşedinte în cadrul  Agenţiei 

Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură, domnul senator Nicoară Romeo, domnul 

Dimulescu Nicolae, Preşedinte în cadrul Rompescaria, domnul Şelaru Neculai, 

Preşedinte în cadrul  Asociaţiei Generale a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi, din 

România. 
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Lucrările şedinţei Comisiei, din ziua de 15 aprilie 2009, au fost conduse de 

doamna deputat Sulfina Barbu, preşedintele Comisiei pentru administraţie publică, 

amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic.   

           Pe ordinea de zi a şedinţei Comisiei, din data de 15 aprilie 2009, au 

figurat următoarele puncte: 

SESIZĂRI ÎN FOND 

 

1. PLx 186/2009 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.263 din 

19.07.2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 

creşelor 

2. PLx 192/2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.214/2008 pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor 

de construcţii 

3. PLx 212/2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.228/2008 pentru modificarea şi completarea 

unor acte normative 

4. PLx 363/2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul şi acvacultura 

                      

                            AVIZE 

 

5. PLx 195/2009 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.550/2004 privind organizarea şi funcţionarea 

Jandarmeriei Române şi a Legii nr.364 privind organizarea 

şi funcţionarea poliţiei judicare 

6. PLx 211/2009 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.226/2008 privind unele măsuri financiar-

bugetare 
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7. PLx 213/2009 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.4/2009 privind reglementarea unor măsuri 

în domeniul bugetar 

8. PLx 214/2009 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.8/2009 privind acordarea tichetelor de 

vacanţă 

 

La punctul 1 al ordinii de zi, a fost prezentată propunerea legislativă pentru 

modificarea Legii nr.263 din 19.07.2007 privind înfiinţarea, organizarea şi 

funcţionarea creşelor (PLx 186/2009), ce are ca obiect de reglementare modificarea 

şi completarea Legii nr.263/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 

creşelor, urmărindu-se, asigurarea unor servicii adecvate de îngrijire a copiilor, 

stimularea participării femeilor pe piaţa forţei de muncă, precum şi reconcilierea 

vieţii profesionale cu viaţa de familie. 

S-a arătat că proiectul de Lege se încadrează în categoria legilor oganice, 

Consiliul Legislativ a dat aviz favorabil, cu observaţii şi propuneri, Comisia juridică, 

de disciplină şi imunităţi a dat aviz negativ, Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială a dat aviz negativ, Comisia pentru sănătate şi familie a dat aviz negativ, 

Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a dat aviz negativ, Camera 

Deputaţilor este prima Cameră sesizată.  

Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost amânată, cu 

unanimitate de voturi. 

 

La punctul 2 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.214/2008 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii             

(PLx 192/2009), ce are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii 

nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, în sensul armonizării legislaţiei naţionale 
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specifice autorizării executării lucrărilor de construcţii cu legislaţia comunitară şi 

legislaţia română pentru protecţia mediului, care transpune directivele europene în 

domeniu. 

S-a arătat că proiectul de Lege se încadrează în categoria legilor organice şi a 

fost adoptat de Senat, în şedinţa din 11 martie 2009, Consiliul Legislativ a dat aviz 

favorabil, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a dat aviz favorabil, Camera 

Deputaţilor este Cameră decizională. 

 Supus dezbaterilor, respectivul proiect de Lege a fost amânat, cu unanimitate 

de voturi. 

 

La punctul 3 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.228/2008 pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative (PLx 212/2009), ce are ca obiect de reglementare 

modificarea şi completarea unor acte normative cu privire la atribuirea contractelor 

de achiziţie publică, al autorizării executării lucrărilor de construire şi a celor privind 

drumurile, în scopul executării lucrărilor de construcţie a drumurilor de interes 

naţional, în termenele de execuţie stabilite. 

Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 

ecologic a fost sesizată pentru dezbatere în fond şi întocmirea unui raport comun cu 

Comisia pentru industrii şi servicii. 

 S-a arătat că proiectul de Lege se încadrează în categoria legilor organice şi a 

fost adoptat de Senat, în şedinţa din 23 martie 2009, Consiliul Legislativ a dat aviz 

favorabil, cu observaţii şi propuneri, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a dat 

aviz negativ, Camera Deputaţilor este Cameră decizională.  

Supus dezbaterilor, respectivul proiect de Lege a fost amânat, cu unanimitate 

de voturi. 

 

La punctul 4 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul şi 
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acvacultura (PLx 363/2008), ce are ca obiect de reglementare conservarea, 

administrarea şi exploatarea resurselor vii, activitatea de acvacultură, în 

concordanţă cu reglementările Uniunii Europene. Se preconizează înfiinţarea 

Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură, cu personalitate juridică, finanţată 

de la bugetul de stat, în subordinea autorităţii publice centrale care răspunde de 

pescuit şi acvacultură, autoritate de management a programului operaţional sectorial 

în domeniul pescuitului şi acvaculturii. 

            S-a arătat că în raport de conţinutul şi natura sa, proiectul de Lege se 

încadrează în categoria legilor organice, a fost adoptat de Senat, Consiliul Legislativ 

a dat aviz favorabil, Comisia pentru industrii şi servicii a dat aviz favorabil, cu 

observaţii, Camera Deputaţilor este Cameră Decizională.  

Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 

ecologic a fost sesizată pentru dezbatere în fond şi întocmirea unui raport comun cu 

Comisia pentru agricultură,silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice. 

Supus dezbaterilor, respectivul proiect de Lege a fost amânat, cu unanimitate 

de voturi. 

 

La punctul 5 al ordinii de zi, a fost prezentată propunerea legislativă pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.550/2004 privind organizarea şi funcţionarea 

Jandarmeriei Române şi a Legii nr.364 privind organizarea şi funcţionarea poliţiei 

judicare (PLx 195/2009), ce are ca obiect de reglementare modificarea Legii 

nr.364/2004 privind organizarea şi funcţionarea poliţiei judiciare, cu modificările 

ulterioare, în sensul că din structurile acestei instituţii să poată face parte şi 

jandarmii, precum şi a Legii nr.550/2004 privind organizarea şi funcţionarea 

Jandarmeriei Române, în sensul redefinirii statutului acesteia, din instituţie 

specializată a statului, cu statut militar, componentă a Ministerului Administraţiei şi 

Internelor, în forţă de poliţie a statului, cu statut militar, care să aibă, printre atribuţii 

şi pe aceea de efectuare a cercetării penale pentru infracţiunile constatate. 
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S-a arătat că propunerae legislativă se încadrează în categoria legilor organice 

şi Consiliul Legislativ a dat aviz favorabil, cu observaţii şi propuneri, Camera 

Deputaţilor este prima Cameră sesizată.  

Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost avizată negativ, cu 

unanimitate de voturi. 

 

La punctul 6 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.226/2008 privind unele măsuri 

financiar-bugetare (PLx 211/2009), ce are ca obiect de reglementare unele măsuri 

financiar-bugetare destinate diminuării efortului bugetar în anul 2009, pentru 

anumite categorii de cheltuieli. 

Prin proiect se stabilesc şi cotele de contribuţii pentru asigurările de sănătate, 

prevăzute de Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu 

modificările şi completările ulterioare, precum şi cotele de contribuţie de asigurări 

sociale, prevăzute la art.18 alin.(2) din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de 

pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare. 

S-a arătat că proiectul de Lege se încadrează în categoria legilor organice şi a 

fost adoptat de Senat, în şedinţa din 23 martie 2009, Consiliul Legislativ a dat aviz 

favorabil, cu observaţii şi propuneri, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

Supus dezbaterilor, respectivul proiect de Lege a fost avizat favorabil, cu 

majoritate de voturi (4 împotrivă).  

 

La punctul 7 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.4/2009 privind reglementarea unor 

măsuri în domeniul bugetar (PLx 213/2009), ce are ca obiect de reglementare 

adoptarea unor măsuri în domeniul bugetar, pentru păstrarea echilibrelor bugetare, 

măsuri menite să reducă volumul cheltuielilor bugetare la un nivel care să permită 

respectarea angajamentelor interne şi internaţionale asumate de Guvernul României, 

inclusiv în ceea ce priveşte nivelul deficitului bugetar. 
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S-a arătat că proiectul de Lege se încadrează în categoria legilor odinare şi a 

fost adoptat de Senat, în şedinţa din 25 martie 2009, Consiliul Legislativ a dat aviz 

favorabil, cu observaţii şi propuneri, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

Supus dezbaterilor, respectivul proiect de Lege a fost avizat favorabil, cu 

majoritate de voturi (5 împotrivă şi 1 abţinere).  

 

La punctul 8 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.8/2009 privind acordarea 

tichetelor de vacanţă (Plx 214/2009). 

Potrivit proiectului, tichetele de vacanţă, sub formă de bonuri nominative, pot 

fi acordate în limitele bugetului de venituri şi cheltuieli, aprobat de către angajatorii 

societăţilor comerciale, regiilor autonome, unităţilor cooperatiste, sau alte persoane 

juridice/fizice, cât şi de către ordonatorii de credite, pentru personalul contractual şi 

funcţionarii publici din sectorul bugetar, la pachetul salarial. 

Tichetele de vacanţă vor fi suportate integral de angajator, iar sumele 

corespunzătoare acestora vor fi deductibile la calculul impozitului pe profit, în 

limita a 6 salarii minime pe economie, garantate, pentru fiecare angajator, pe an 

calendaristic. Pentru salariat, tichetele de vacanţă sunt scutite de plata impozitului 

pe venit şi a asigurărilor sociale aferente. 

Tichetele respective pot fi acceptate numai de structuri de primire turistice 

sau agenţii de turism care sunt autorizate de Ministerul Turismului şi pot fi utilizate 

doar pentru achiziţionarea  de servicii turistice pe teritoriul României. 

S-a arătat că proiectul de Lege se încadrează în categoria legilor ordinare şi a 

fost adoptat de Senat, în şedinţa din 25 martie 2009, Consiliul Legislativ a dat aviz 

favorabil, cu observaţii şi propuneri, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

Supus dezbaterilor, respectivul proiect de Lege a fost avizat favorabil, cu 

unanimitate de voturi.   
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În ziua de 16 aprilie 2009, lucrările s-au desfăşurat prin studiu individual 

asupra propunerilor aflate pe ordinea de zi şi amânate, precum şi a noilor proiecte 

înregistrate la Comisie. 

 

 
 
    PREŞEDINTE,                       SECRETAR, 

 

SULFINA BARBU                   MIHAI CRISTIAN APOSTOLACHE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Red. Consilier parlamentar 
       Baban Mona Georgeta 
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