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COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ,                8.04.2010        
AMENAJAREA TERITORIULUI SI ECHILIBRU                      

                        ECOLOGIC   
 

                                                                                    
PROCES VERBAL 

               din ziua de 8 aprilie 2010  
 

Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 
ecologic şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 8 aprilie 2010.           
          Din numărul total de 33 membri ai Comisei, în ziua de 8 aprilie 2010, la 
lucrări au fost prezenţi 33 deputaţi. 

Lucrările şedinţei din ziua de 8 aprilie a.c. au fost conduse de doamna deputat 
Sulfina Barbu, preşedintele Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea 
teritoriului şi echilibru ecologic. 

Pe ordinea de zi a şedinţei din data de 8 aprilie a.c. au figurat următoarele 
puncte: 

AVIZE 
 

1. PLx 95/2010  Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.117/2009 pentru aplicarea unor măsuri privind taxa pe poluare 
pentru autovehicule 

2. PLx 96/2010   Propunere legislativă pentru abrogarea alin.(21) al art.94 din 
Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în 
exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, 
prevenirea şi sancţionarea corupţiei 

3. PLx 100/2010   Propunere legislativă pentru completarea articolului 27 din 
Legea fondului funciar nr.18/1991 

4. PLx 102/2010   Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.114/2009 privind unele măsuri financiar-bugetare 

5. PLx 103/2010   Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.1/2010 privind unele măsuri de reîncadrare în funcţii a unor 
categorii de personal din sectorul bugetar şi stabilirea salariilor acestora, 
precum şi alte măsuri în domeniul bugetar 

6. PLx 109/2010 Propunere legislativă privind unele măsuri prealabile lucrărilor 
de construcţie de reţele de transport şi distribuţie energie electrică 

 
Ordinea de zi a fost prezentată plenului Comisiei de către doamna preşedinte 

Sulfina Barbu şi a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 
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La punctul 1 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.117/2009 pentru aplicarea unor 

măsuri privind taxa pe poluare pentru autovehicule (Plx 95/2010). 

Supus dezbaterii, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil, cu 

unanimitate de voturi.   

La punctul 2 al ordinii de zi, a fost prezentată propunerea legislativă pentru 

pentru abrogarea alin.(21) al art.94 din Legea nr.161/2003 privind unele măsuri 

pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor 

publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei (PLx 96/2010). 

Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost avizată negativ cu 

unanimitate de voturi.   

La punctul 3 al ordinii de zi, a fost prezentată propunerea legislativă pentru 

completarea articolului 27 din Legea fondului funciar nr.18/1991 (PLx 100/2010). 

Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost avizată negativ, 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.114/2009 privind unele măsuri 

financiar-bugetare (Plx 102/2010). 

Supus dezbaterii, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil, cu un 

amendament, cu unanimitate de voturi.    

La punctul 5 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege pentru pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.1/2010 privind unele măsuri de 

reîncadrare în funcţii a unor categorii de personal din sectorul bugetar şi stabilirea 

salariilor acestora, precum şi alte măsuri în domeniul bugetar (Plx 103/2010). 

Supus dezbaterii, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil, cu 

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

unele măsuri prealabile lucrărilor de construcţie de reţele de transport şi distribuţie 

energie electrică (PLx 109/2010). 

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

unanimitate de voturi.   

 
 
 

PREŞEDINTE,           SECRETAR,   
 

      SULFINA BARBU             MIHAI CRISTIAN APOSTOLACHE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Red. Consilier parlamentar 
       Baban Mona Georgeta 
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