
  PARLAMENTUL ROMÂNIEI    
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ,                 18.06.2009        
AMENAJAREA TERITORIULUI SI ECHILIBRU                      

                        ECOLOGIC   
 

                                                                                     
PROCES VERBAL 

 din zilele de 16, 17 şi 18 iunie 2009  
 
 

Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 

ecologic şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 16, 17 şi 18 iunie 2009. 

          La lucrările Comisiei din zilele de 16 şi 17 iunie 2009, din numărul total de             

31 membri ai Comisiei, au fost prezenţi 29 deputaţi, fiind absenţi: domnul deputat 

Ioan Oltean (Grupul parlamentar al PD-L) şi domnul deputat Dumitru Părdău 

(Grupul parlamentar al PD-L). 

 La lucrările Comisiei din ziua de 18 iunie 2009, din numărul total de 31 

membri ai Comisiei, au fost prezenţi 28 deputaţi, fiind absenţi: domnul deputat Relu 

Fenechiu (Grupul parlamentar al PNL), domnul deputat Ioan Oltean (Grupul 

parlamentar al PD-L) şi domnul deputat Dumitru Părdău (Grupul parlamentar al  

PD-L). 

           În ziua de 16 iunie 2009, la dezbateri, au participat ca invitaţi: domnul Ioan 

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

domnul Mihai Fâcă, Preşedinte în cadrul Agenţiei Naţionale pentru Protecţia 

Mediului, doamna Carmen Dumitriu, Director în cadrul Ministerului Dezvoltării 

Regionale şi Locuinţei, doamna Anca Ginavar, Director în cadrul Ministerului 

Dezvoltării Regionale şi Locuinţei, doamna Liana Buzea, Preşedinte în cadrul 

Asociaţiei „EcoAssist”, domnul Nicuşor Dan, Preşedinte în cadrul Asociaţiei 

„Salvaţi Bucureştiul”. 

 

          Pe ordinea de zi a şedinţei Comisiei, din data de 16 iunie 2009, au figurat 

următoarele puncte: 
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SESIZARI IN FOND 

1. PLx 182/2009 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.24/2007 privind reglementarea şi administrarea 

spaţiilor verzi din zonele urbane 

2. PLx 909/2007 Proiect de Lege privind respingerea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.114/2007 penreu modificarea 

şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.195/2005 privind protecţia mediului 

3. PLx 252/2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.15/2009 pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la 

prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului 

4. PLx 251/2009 Propunere legislativă privind înfiinţarea comunei 

Serdanu, prin reorganizarea comunei Lunguleţu, 

jud.Dâmboviţa 

5. PLx 270/2009 Propunere legislativă privind înfiinţarea, organizarea şi 

funcţionarea creşei 

 

AVIZ 

6. PLx 277/2009 Propunere legislativă privind învăţământul 

preuniversitar 

 
 

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

modificarea şi completarea Legii nr.24/2007 privind reglementarea şi administrarea 

spaţiilor verzi din zonele urbane (Plx 182/2009), ce are ca obiect de reglementare 

modificarea şi completarea Legii nr.24/2007 privind reglementarea şi administrarea 

spaţiilor verzi din zonele urbane, în sensul instituirii unor măsuri suplimentare 



 3 
 

pentru stoparea procesului de diminuare şi degradare a suprafeţelor spaţiilor verzi 

din intravilanul localităţilor. 

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

fost adoptat de Senat, în şedinţa din 4 martie 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. 

           Supus dezbaterilor, în prezenţa domnului Ioan Andreica, Secretar de Stat în 

cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei şi a domnul Mihai Fâcă, 

Preşedinte al Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, respectivul proiect de 

Lege a fost adoptat, cu amendamente, cu unanimitate de voturi.  

 

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

respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.114/2007 pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind protecţia 

mediului (PLx 909/2007).  

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; Comisia pentru 

agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice a dat aviz 

favorabil; Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a dat aviz favorabil, cu 

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

amendamente admise şi respinse; Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

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

voturi, pentru o săptămână, la cererea adresată de reprezentantul Ministerului 

Mediului, domnul Mihai Fâcă. 

 

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

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.15/2009 pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.68/2007 privind răspunderea de 

mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului           (PLx 

252/2009), ce are ca obiect de reglementare aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
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Guvernului nr.15/2009 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.68/2007 privind răspunderea de mediu, cu referire la prevenirea şi 

repararea prejudiciului asupra mediului, respectiv asigură consolidarea cadrului 

legislativ privind răspunderea de mediu, prin armonizarea deplină a legislaţiei 

naţionale cu  prevederile acquis-ului comunitar în materie, conform obligaţiilor 

asumate de România în calitate de stat membru al Uniunii Europene, prin  

transpunerea integrală a prevederilor Directivei 2004/35/CE a Parlamentului 

European şi a Consiliului din 21 aprilie 2004 referitoare la răspunderea de mediu în 

ceea ce priveşte prevenirea şi repararea prejudiciilor aduse mediului.  

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

fost adoptat de Senat, în şedinţa din 4 mai 2009, Consiliul Legislativ a dat aviz 

favorabil, cu observaţii şi propuneri, Comisia pentru agricultură, silvicultură şi 

industrie alimentară şi servicii specifice, a dat aviz favorabil, Camera Deputaţilor 

este Cameră decizională. 

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

voturi, pentru o săptămână, la cererea adresată de reprezentantul Ministerului 

Mediului, domnul Mihai Fâcă. 

 

La punctul 4 al ordinii de zi, a fost prezentată propunerea legislativă privind 

înfiinţarea comunei Serdanu, prin reorganizarea comunei Lunguleţu, jud.Dâmboviţa 

(PLx 251/2009). 

S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor organice, 

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

Deputaţilor este prima Cameră sesizată.   

Supusă dezbaterilor, pentru respectiva propunere legislativă s-a hotărât 

întocmirea unui raport de respingere, cu unanimitate de voturi.   

 

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

înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşei (PLx 270/2009), ce are ca obiect de 

reglementare înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşei, ca unitate sanitară, cu 
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personalitate juridică, coordonată metodologic de către direcţiile de sănătate publică 

judeţene sau a municipiului Bucureşti, creşele asigurând creşterea, educarea şi 

îngrijirea copiilor cu vârsta până la trei ani. Propunerea legislativă are în vedere 

abrogarea actualei reglementări în domeniu – Legea nr.263/2007 privind înfiinţarea, 

organizarea şi funcţionarea creşei, în scopul creării unui cadru legal complet şi 

adecvat acestei instituţii. 

S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor organice, 

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

Deputaţilor este prima Cameră sesizată.   

Pentru respectiva propunere legislativă s-a votat amânarea, pentru a se studia 

amendamentele primite la Comisie şi pentru a se primi un punct de vedere din partea 

Guvernului.     

 

La punctul 6 al ordinii de zi, a fost prezentată propunerea legislativă privind 

învăţământul preuniversitar (PLx 277/2009), ce are ca obiect de reglementare 

organizarea şi funcţionarea sistemului naţional de învăţământ preuniversitar 

românesc. 

Propunerea stabileşte principiile care stau la baza învăţământului 

preuniversitar, organizarea şi funcţionarea reţelei şcolare, stabilind o nouă structură 

pentru acest învăţământ, precum şi modalităţile de desfăşurare, respectiv, pe filiere 

şi profiluri, fiind prevăzute obligativitatea învăţământului primar şi gimnazial. 

Totodată, se reglementează modalitatea de trecere de la gimnaziu la liceu, 

precum şi transformarea fostelor inspectorate şcolare în direcţii judeţene pentru 

învăţământul şcolar, ca instituţii deconcentrate de specialitate ale Ministerului 

Educaţiei, Cercetării şi Inovării, cu atribuţii sporite în implementarea programelor 

iniţiate de minister. 

Reglementează de asemenea administrarea şi gestionarea unităţilor de 

învăţământ în sistem descentralizat, modalităţile de finanţare fundamentate pe 

costul standard/elev, precum şi sursele de finanţare 
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S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor organice, 

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

Deputaţilor este prima Cameră sesizată.   

Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost avizată favorabil, 

cu unanimitate de voturi.   

 

În zilele de 17 şi 18 iunie 2009, lucrările Comisiei s-au desfăşurat prin studiu 

individual şi în cadrul grupurilor de lucru constituite pentru analizarea proiectelor 

de lege aflate pe ordinea de zi şi amânate. 

 

  PREŞEDINTE,                       SECRETAR, 

 

SULFINA BARBU                    MIHAI CRISTIAN APOSTOLACHE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Red. Consilier parlamentar 
       Baban Mona Georgeta 
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