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COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ,                  26.03.2009        
AMENAJAREA TERITORIULUI SI ECHILIBRU                     Nr. 26/350  

                        ECOLOGIC   
           

                                                                       
 

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
din zilele 24, 25  martie 2009 

 
 
 Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 
ecologic şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 24, 25 şi 26 martie 2009. 
 
         Pe ordinea de zi a şedinţei Comisiei, din data de 24 martie 2009, au 
figurat următoarele puncte: 

AVIZE 
 

1. PLx 188/2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.20/2009 pentru modificarea art.13 alin.(2) şi 
(3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.30/2007 privind 
organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi 
Internelor şi pentru reorganizarea unor unităţi din subordinea 
Ministerului Administraţiei şi Internelor 

 
SESIZARI IN FOND 

 
2. PLx 323/2007 Proiect de Lege pentru reglementarea sprijinului financiar 

acordat tinerilor şi familiilor de tineri la închirierea locuinţei 
3. PLx 716/2007 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale 
protejate, consevarea habitatelor naturale, a florei şi faunei 
sălbatice 
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4. PLx 177/2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.154/2008 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2007 privind 
regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor 
naturale, a florei şi faunei sălbatice şi a Legii vânătorii şi a 
protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006 

5. PLx 61/2008 Proiect de Lege pentru modificarea art.6 din Legea 
nr.33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate 
publică, cu modificările şi completările ulterioare 

6. PLx 69/2009 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.96/2002 privind acordarea de 
produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din clasele I-
VIII din învăţământul de stat, precum şi pentru copiii 
preşcolari din grădiniţele de stat cu program normal de 4 ore 

7. PLx 80/2009 Propunere legislativă privind salarizarea bugetarilor 

 8. PLx 116/2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.140/2008 pentru modificarea art.3 alin.(1) din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.45/2008 privind unele 
măsuri pentru întărirea capacităţii administrative a României 
în vederea îndeplinirii obligaţiilor ce îi revin în calitatea sa de 
stat membru al Uniunii Europene 

 9. PLx 130/2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.24/2008 pentru modificarea alin.(2) al art.1 din Legea 
nr.509/2006 privind acordarea de miere de albine ca 
supliment nutritiv pentru preşcolari şi elevii din clasele I-IV 
din învăţământul de stat şi confesional 

 10. PLx 185/2009 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.17/2009 privind desfiinţarea Cancelariei 
Primului-Ministru şi stabilirea unor măsuri pentru 
reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului 
 

11. PLx 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 

12. PLx 144/2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.210/2008 pentru completarea Legii locuinţei 
nr.114/1996 

13. PLx 249/2008 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţeide urgenţă a 
Guvernului nr.4/2008 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici 
dinAdministraţia Naţională a Penitenciarelor 
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14. PLx 632/2008 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar 

15. PLx 666/2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.92/2008 privind statutul funcţionarului public 
denumit manager public 

 
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 respins, cu 
unanimitate de voturi.  

La punctul 3 al ordinii de zi, respectivul proiect de Lege, a fost amânat, cu 
unanimitate de voturi. Au fost desemnaţi ca raportori: doamna deputat Sulfina 
Barbu, doamna deputat Lucia Varga şi domnul deputat Attila Korodi, cu 
unanimitate de voturi. Termen amânare: 1 lună. 

La punctul 4 al ordinii de zi, respectivul proiect de Lege, a fost amânat, cu 
unanimitate de voturi. Au fost desemnaţi ca raportori: doamna deputat Sulfina 
Barbu, doamna deputat Lucia Varga şi domnul deputat Attila Korodi, cu 
unanimitate de voturi. Termen amânare: 1 lună. 

La punctul 5 al ordinii de zi, respectivul proiect de Lege a fost respins, cu 
majoritate de voturi (1 abţinere).  
           La punctul 6 al ordinii de zi, respectivul proiect de Lege a fost amânat, cu 
unanimitate de voturi. Termen amânare: 2 săptămâni. 
          La punctul 7 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă, a fost respinsă, 
cu unanimitate de voturi. 
          La punctele 8 şi 9 ale ordinii de zi, respectivele proiecte de Lege au fost 
adoptate, cu majoritate de voturi (1 abţinere). 
          La punctul 10 al ordinii de zi, respectivul proiect de Lege a fost adoptat, cu 
amendamente, cu majoritate de voturi (2 împotrivă). 
          La punctul 11 al ordinii de zi, respectivul proiect de Lege a fost amânat, cu 
unanimitate de voturi. Termen amânare: 1 săptămână. 
          La punctul 12 al ordinii de zi, respectivul proiect de Lege a fost adoptat, cu 
unanimitate de voturi . 
          La punctul 13 al ordinii de zi, respectivul proiect de Lege a fost amânat, cu 
unanimitate de voturi. 
          La punctul 14 al ordinii de zi, respectivul proiect de Lege a fost adoptat, cu 
amendamente admise şi respinse, cu unanimitate de voturi . 
          La punctul 15 al ordinii de zi, respectivul proiect de Lege a fost adoptat, cu 
amendamente admise, cu majoritate de voturi (1 abţinere). 
           
          La propunerea doamnei preşedinte Sulfina Barbu, a fost votată favorabil, cu 
majoritate de voturi (2 abţineri), introducerea ca punct suplimentar pe ordinea de zi, 
a proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 119/1996 cu 
privire la actele de stare civilă (Plx 565/2008).   
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         După dezbatere, respectivul proiect de Lege a fost adoptat, cu amendamente, 
cu majoritate de voturi (1 abţinere). 
 

În ziua de 24 martie 2009, lucrările au continuat cu şedinţa comună a 
Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic, 
şi a Comisiei pentru agricultură, silvicultură şi servicii specifice. 

 
Pe ordinea de zi a şedinţei comune a figurat proiectul de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul şi 
acvacultura (Plx 363/2008). 

 
Supus dezbaterilor, respectivul proiect de Lege a fost amânat, pentru 

studierea amendamentelor depuse, în ziua şedinţei, la cele două Comisii sesizate în 
fond şi s-a aprobat, cu unanimitate de voturi, propunerea domnului preşedinte 
Valeriu Tabără, de a se întocmi un raport preliminar, de către Comisia pentru 
agricultură, silvicultură şi servicii specifice, raport ce va fi prezentat membrilor 
Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic.   

 
În ziua de 25 martie 2009, lucrările au continuat cu studierea proiectelor de 

Lege şi a propunerilor legislative aflate pe agenda de lucru a Comisiei. Totodată,   s-
au desfăşurat şi întâlniri ale grupurilor de lucru, cu raportorii desemnaţi pentru 
anumite proiecte de Lege. 
 

În ziua de 26 martie 2009, lucrările Comisiei s-au desfăşurat prin studiu 
individual asupra propunerilor aflate pe ordinea de zi şi amânate. 
 
 La lucrările Comisiei din ziua de 24 martie 2009, din totalul celor 31 de 
membri, au fost prezenţi 29 deputaţi, după cum urmează: Sulfina Barbu (PD-L), 
Mircea Duşa (PSD+PC), Ionel Palăr (PNL), Mihai Cristian Apostolache (PSD+PC), 
Korodi Attila (UDMR), Marin Bobeş (PSD+PC), Victor Boiangiu (PD-L), Dan 
Bordeianu (PNL), Cristian Buican (PNL), Sorin Gheorghe Buta (PD-L), Bogdan 
Cantaragiu (PD-L), Ion Călin (PSD+PC), Gheorghe Ciocan (PSD+PC), Relu 
Fenechiu (PNL), Vasile Gherasim (PD-L), Zanfir Iorguş (PD-L), Ghervazen 
Longher (Minorităţile Naţionale), Antonella Marinescu (PSD+PC), Marius Neculai 
(PD-L), Neculai Răţoi (PSD+PC), Denes Seres (UDMR), Vasile Filip Soporan 
(PSD+PC), Nicolae Stan (PD-L), Radu Bogdan Ţîmpău (PNL), Eugen Constantin 
Uricec (PD-L), Lucia Ana Varga (PNL), Aurel Vlădoiu (PSD+PC), Sorin Ştefan 
Zamfirescu (PD-L), iar domnul deputat Ludovic Orban (Grupul parlamentar al 
PNL), a fost înlocuit de domnul deputat Ion Tabugan (Grupul parlamentar al PNL), 
fiind absenţi domnii deputaţi: domnul deputat Costică Macaleţi (Grupul parlamentar 
al PSD+PC) şi domnul deputat Ioan Oltean.   
 

             La lucrările Comisiei din zilele de 25 şi 26 martie 2009, din totalul 
celor 31 de membri, au fost prezenţi 28 deputaţi, după cum urmează: Sulfina Barbu 
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(PD-L), Mircea Duşa (PSD+PC), Ionel Palăr (PNL), Mihai Cristian Apostolache 
(PSD+PC), Korodi Attila (UDMR), Marin Bobeş (PSD+PC), Victor Boiangiu (PD-
L), Dan Bordeianu (PNL), Cristian Buican (PNL), Sorin Gheorghe Buta (PD-L), 
Bogdan Cantaragiu (PD-L), Ion Călin (PSD+PC), Gheorghe Ciocan (PSD+PC), 
Relu Fenechiu (PNL), Vasile Gherasim (PD-L), Zanfir Iorguş (PD-L), Ghervazen 
Longher (Minorităţile Naţionale), Antonella Marinescu (PSD+PC), Marius Neculai 
(PD-L), Neculai Răţoi (PSD+PC), Denes Seres (UDMR), Vasile Filip Soporan 
(PSD+PC), Nicolae Stan (PD-L), Radu Bogdan Ţîmpău (PNL), Eugen Constantin 
Uricec (PD-L), Lucia Ana Varga (PNL), Aurel Vlădoiu (PSD+PC), Sorin Ştefan 
Zamfirescu (PD-L), fiind absenţi domnii deputaţi: domnul deputat Costică Macaleţi 
(Grupul parlamentar al PSD+PC), domnul deputat Ioan Oltean (Grupul parlamentar 
al PD-L) şi domnul deputat Ludovic Orban (Grupul parlamentar al PNL). 
 
    
 
 

PREŞEDINTE,                 SECRETAR,   
 
SULFINA BARBU           MIHAI  CRISTIAN APOSTOLACHE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Red. Consilier parlamentar 
       Baban Mona Georgeta 
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