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CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ,                 23.04.2009        
AMENAJAREA TERITORIULUI SI ECHILIBRU                      

                        ECOLOGIC   
 

                                                                                     
PROCES VERBAL 

 din zilele de 22 şi 23 aprilie 2009  
 
 

Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 

ecologic şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 22 şi 23 aprilie 2009. 

         La lucrările şedinţei Comisiei din ziua de 22 aprilie 2009, din numărul total de 

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

deputaţi: Mircea Duşa (Grupul parlamentar al PSD+PC), Ionel Palăr (Grupul 

parlamentar al PNL), Sorin Gheorghe Buta (Grupul parlamentar al PD-L), 

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

(Grupul parlamentar al PD-L), Neculai Răţoi (Grupul parlamentar al PSD+PC), 

Denes Seres (Grupul parlamentar al UDMR). Domnul deputat Relu Fenechiu 

(Grupul parlamentar al PNL), a fost înlocuit de domnul deputat Virgil Pop (Grupul 

parlamentar al PNL), iar domnul deputat Ludovic Orban (Grupul parlamentar al 

PNL), a fost înlocuit de domnul deputat Cornel Pieptea (Grupul parlamentar al 

PNL). 

          La lucrările Comisiei din ziua de 23 aprilie 2009, din numărul total de 31 

deputaţi membri ai Comisiei, au fost prezenţi 22 deputaţi, fiind absenţi domnii 

deputaţi: Mircea Duşa (Grupul parlamentar al PSD+PC), Ionel Palăr (Grupul 

parlamentar al PNL), Sorin Gheorghe Buta (Grupul parlamentar al PD-L), Relu 

Fenechiu (Grupul parlamentar al PNL), Ghervazen Longher (Grupul parlamentar al 

Minorităţilor Naţionale), Ioan Oltean (Grupul parlamentar al PD-L), Ludovic Orban 

(Grupul parlamentar al PNL), Neculai Răţoi (Grupul parlamentar al PSD+PC), 

Denes Seres (Grupul parlamentar al UDMR).  
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Lucrările şedinţei Comisiei, din ziua de 22 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 22 aprilie 2009, au figurat 

următoarele puncte: 

AVIZE 

 

1. PLx 225/2009 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.19/2009 privind unele măsuri în domeniul 

legislaţiei referitoare la achiziţiile publice 

2. PLx 224/2009 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.14/2009 privind înfiinţarea Agenţiei Române 

pentru Dezvoltarea Durabilă a Zonelor Industriale – 

ARDDZI 

3. PLx 229/2009 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe 

anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale 

 

SESIZĂRI ÎN FOND 

 

4. 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 

5. PLx 206/2009 Propunere legislativă privind înfiinţarea comunei SCHEIU, 

prin reorganizarea comunei LUDEŞTI, judeţul Dâmboviţa 

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

Guvernului nr.228/2008 pentru modificarea şi completarea 
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unor acte normative 

7. PLx 220/2009 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvenului nr.18/2009 privind creşterea performanţei 

energetice a blocurilor de locuinţe 

8. PLx 223/2009 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.12/2009 privind declanşarea procedurilor de 

expropriere pentru cauză de utilitate publică a imobilelor 

proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de 

interes local „Pasaj rutier denivelat superior Basarab“ 

9. PLx 226/2009 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.97/2005 privind 

evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale 

cetăţenilor români, pentru modificarea Ordonanţei 

Guvernului nr.84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi 

funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a 

persoanelor, precum şi pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei Guvernului nr.41/2003 privind dobândirea şi 

schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor 

fizice 

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

19.07.2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 

creşelor 

 

La punctul 1 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.19/2009 privind unele măsuri în 

domeniul legislaţiei referitoare la achiziţiile publice (PLx 225/2009), ce are ca 

obiect de reglementare simplificarea legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice prin 

modificarea cadrului legal existent, în vederea: creşterii pragurilor privind sumele 
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de la care o autoritate publică poate să achiziţioneze direct produse, servicii, lucrări 

sau să achiziţioneze produse, servicii sau lucrări prin cerere de oferte; reducerii 

termenelor de analiză, de către autorităţi, a ofertelor depuse; înfiinţării unei comisii 

de evaluare a activităţii Consiliului Naţional pentru Soluţionarea Contestaţiilor 

(CNSC). 

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

fost adoptat de Senat în şedinţa din 6 aprilie 2009, Consiliul Legislativ a dat aviz 

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

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

de voturi. Termen amânare: 2 săptămâni. 

 

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

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.14/2009 privind înfiinţarea 

Agenţiei Române pentru Dezvoltarea Durabilă a Zonelor Industriale – ARDDZI 

(PLx 224/2009), ce are ca obiect de reglementare reorganizarea Agenţiei Naţionale 

pentru Dezvoltarea Zonelor Miniere şi transformarea acesteia, în Agenţia Română 

pentru Dezvoltare Durabilă în Zonele Industriale - ARDDZI. 

ARDDZI are ca scop principal dezvoltarea de noi proiecte industriale, cu 

participarea statului român în regenerarea economică a zonelor din România 

afectate de restructurare.  

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

fost adoptat de Senat în şedinţa din 6 aprilie 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. 

 

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

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34/2009 cu privire la rectificarea 

bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale (PLx 



 5 
 

229/2009), ce are ca obiect reglementarea rectificarea prevederilor bugetare aprobate 

prin Legea bugetului de stat pe anul 2009, nr.18/2009, a celor cuprinse în Legea 

bugetului asigurărilor sociale de stat şi a bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 

2009, nr.19/2009, modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul 

fiscal, modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.92/2003 privind Codul 

de procedură fiscală, stabilirea limitelor valorice a garanţiilor de stat pentru anul 

2009 potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.64/2007 privind datoria 

publică, precum şi modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.223/2008 

privind unele măsuri de reducere a unor cheltuieli bugetare şi a Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în 

domeniul bugetar. 

Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 

ecologic, din Camera Deputaţilor, a fost sesizată pentru dezbaterea proiectului de 

Lege şi întocmirea unui aviz comun cu Comisia pentru administraţie, organizarea 

teritoriului şi protecţia mediului din Senat. 

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

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

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

majoritate de voturi (5 împotrivă). 

 

La punctul 4 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 

specifice autorizării executării lucrărilor de construcţii, cu legislaţia comunitară şi 

legislaţia română pentru protecţia mediului care transpune directivele europene în 

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

fost adoptat de Senat, în şedinţa din 11.03.2009, Consiliul Legislativ a dat aviz 

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

dat aviz favorabil, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

În cadrul dezbaterilor au fost nominalizaţi raportori: doamna deputat 

Antonella Marinescu şi domnul deputat Zanfir Iorguş, după care respectivul proiect 

de Lege a fost amânat, cu unanimitate de voturi. Termen amânare: 2 săptămâni. 

 

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

înfiinţarea comunei SCHEIU, prin reorganizarea comunei LUDEŞTI, judeţul 

Dâmboviţa (PLx 206/2009).   

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

Consiliul Legislativ a dat aviz favorabil, iar Camera Deputaţilor este prima Cameră 

sesizată.  

În acelaşi timp, s-a precizat că documentaţia anexată iniţiativei legislative nu 

conţine Planul cadastral pentru marcarea hotarelor administrativ-teritoriale şi a 

limitelor intravilanelor, avizat de către oficiul judeţean de cadastru şi publicitate 

imobiliară.  

Supăsă dezbaterilor, respectiva propunerea legislativă a fost amânată cu 

unanimitate de voturi, în vederea completării documentaţiei. 

 

La punctul 6 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 construire de drumuri de interes 

naţional, în termenele de execuţie stabilite. 
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Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 

ecologic, a fost sesizată pentru dezbaterea 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 7 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvenului nr.18/2009 privind creşterea 

performanţei energetice a blocurilor de locuinţe (PLx 220/2009), ce are ca obiect de 

reglementare stabilirea lucrărilor de intervenţie pentru izolarea termică a blocurilor 

de locuinţe construite după proiecte elaborate în perioada 1950 – 1990, etapele 

necesare realizării lucrărilor, modul de finanţare a acestora; obligaţiile şi 

răspunderile autorităţilor administraţiei publice şi ale asociaţiilor de proprietari, în 

scopul creşterii performanţelor energetice ale acestor blocuri de locuinţe.  

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

fost adoptat de Senat, Consiliul Legislativ a dat aviz favorabil, cu observaţii şi 

propuneri, Camera Deputaţilor este Cameră decizională.   

În cadrul dezbaterilor au fost stabiliţi raportori: domnul deputat Vasile 

Gherasim, doamna deputat Lucia Ana Varga, domnul deputat Victor Boiangiu, 

domnul deputat Mircea Duşa, după care respectivul proiect de Lege a fost amânat, 

cu unanimitate de voturi. Termen amânare: 2 săptămâni. 

 

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

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.12/2009 privind declanşarea 

procedurilor de expropriere pentru cauză de utilitate publică a imobilelor proprietate 
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privată situate pe amplasamentul lucrării de interes local „Pasaj rutier denivelat 

superior Basarab“ (Plx 223/2008) ce are ca obiect reglementarea declanşării 

procedurilor de expropriere pentru cauză de utilitate publică, a imobilelor proprietate 

privată, situate în amplasamentul lucrării de interes local „Pasaj denivelat Rutier 

Superior Basarab” în vederea continuării şi finalizării acestei lucrări. Totodată, se 

aprobă ca justă despăgubire pentru imobilele vizate a fi expropriate suma globală 

estimată la 104.720 mii lei. 

Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 

ecologic, a fost sesizată pentru dezbaterea în fond şi întocmirea unui raport comun 

cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi. 

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

fost adoptat de Senat, Consiliul Legislativ a dat aviz favorabil, Camera Deputaţilor 

este Cameră decizională. 

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

de voturi.  

 

La punctul 9 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.97/2005 privind 

evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, pentru 

modificarea Ordonanţei Guvernului nr.84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi 

funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, precum şi 

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.41/2003 privind 

dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice     

(PLx 226/2009).   

Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 

ecologic, a fost sesizată pentru dezbaterea în fond şi întocmirea unui raport comun 

cu Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională. 
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S-a arătat că proiectul de Lege se încadrează în categoria legilor ordinare şi a 

fost adoptat de Senat, în şedinţa din 6 aprilie 2009, Consiliul Legislativ a dat aviz 

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

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

de voturi. 

 

La punctul 10 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 propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor organice 

şi 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 propunerea legislativă a fost respinsă cu 

majoritate de voturi (5 abţineri). 

În ziua de 23 aprilie 2009, lucrările Comisiei s-au desfăşurat pe grupuri de 

lucru, asupra proiectelor la care s-au stabilit raportori şi prin studiu individual 

asupra propunerilor aflate pe ordinea de zi şi amânate. 

 
 
    PREŞEDINTE,                       SECRETAR, 

 

SULFINA BARBU                   MIHAI CRISTIAN APOSTOLACHE 



 10 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Red. Consilier parlamentar 
       Baban Mona Georgeta 
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