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COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ,                15.04.2010        
AMENAJAREA TERITORIULUI SI ECHILIBRU                      

                        ECOLOGIC   
 

                                                                                    
PROCES VERBAL 

        din zilele de 13, 14 şi 15 aprilie 2010  
 

Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 

ecologic şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 13, 14 şi 15 aprilie 2010.               

          Din numărul total de 33 membri ai Comisei, în ziua de 13 aprilie 2010, la 

lucrări au fost prezenţi 31 deputaţi, fiind absenţi: domnul deputat Relu Fenechiu 

(Grupul parlamentar al PNL) şi doamna deputat Lucia Ana Varga (Grupul 

parlamentar al PNL). 

          Din numărul total de 33 membri ai Comisei, în zilele de 14 şi 15 aprilie 2010, 

la lucrări au fost prezenţi 30 deputaţi, fiind absenţi domnii deputaţi: Relu Fenechiu 

(Grupul parlamentar al PNL) şi Ioan Oltean (Grupul parlamentar al PD-L), precum şi 

doamna deputat Lucia Ana Varga (Grupul parlamentar al PNL).  

          La şedinţa din ziua de 13 aprilie a.c. au participat ca invitaţi: doamna Irina 

Alexe, Secretar de Stat în cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, domnul 

Mircea Ioan Cotoşman, Secretar de Stat în cadrul Ministerului Mediului şi Pădurilor, 

domnul Stamatiade Cristian, director general în cadrul Ministerul Dezvoltării 

Regionale şi Turismului, domnul Zotta Mihai Iancu, Director în cadrul Ministerului 

Mediului şi Pădurilor, doamna Frim Alina, Director în cadrul Ministerului Mediului 

şi Pădurilor.  

Lucrările şedinţei din ziua de 13 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 13 aprilie a.c. au figurat următoarele 

puncte: 
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SESIZARI IN FOND 

1. Pl-x 586/2009 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării” 

2. Pl-x 85/2010 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.50/1991 

privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii – republicată 

3. Pl-x 87/2010 Propunere legislativă pentru completarea şi modificarea Legii 

nr.340/2004, republicată, privind prefectul şi instituţia prefectului 

4. Pl-x 212/2008 Propunere legislativă privind utilizarea, conservarea şi 

protecţia solului 

 

Ordinea de zi pentru şedinţa din ziua de 13 aprilie a.c. a fost prezentată 

plenului Comisiei, de către doamna preşedinte Sulfina Barbu şi a fost adoptată cu 

unanimitate de voturi. 

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

modificarea şi completarea Legii nr.82/1993 privind constituirea Rezervaţiei 

Biosferei "Delta Dunării" (Plx 586/2009), ce are ca obiect de reglementare 

modificarea şi completarea Legii nr.82/1993 privind constituirea Rezervaţiei 

Biosferei „Delta Dunării“, cu modificările ulterioare, în scopul eficientizării 

procesului de administrare a Rezervaţiei, al creării unui cadru legislativ unitar, 

armonizat cu legislaţia specifică, adoptată ulterior intrării în vigoare a actului 

normativ de bază, precum şi în scopul îmbunătăţirii calităţii vieţii populaţiei din 

zonă. 

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

şi Camera Deputaţilor este Cameră decizională, Senatul a respins propunerea 

legislativă în şedinţa din 9 noiembrie 2009, Consiliul Legislativ a dat aviz favorabil 

cu observaţii şi propuneri, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a dat aviz favorabil 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice a dat 

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

favorabil. 
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Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost adoptată, cu 

unaninimitate de voturi. 

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

modificarea Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii - 

republicată (Plx 85/2010), ce are ca obiect de reglementare modificarea art.5 alin. (3) 

şi art.46  alin.(6) din Legea nr. 50/2001 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, astfel încât în 

situaţia investiţiilor proiectate în conformitate cu planurile urbanistice şi celor de 

amenajare a teritoriului, după caz, nu se vor mai solicita avize şi acorduri de la 

instituţii şi furnizorii de utilităţi, iar in certificatul de urbanism se vor menţiona 

restricţiile prevăzute în aceste planuri. 

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

şi Camera Deputaţilor este Cameră decizională, Senatul a respins propunerea 

legislativă în şedinţa din 8 martie 2010, Consiliul Legislativ a dat aviz favorabil cu 

observaţii şi propuneri, Guvernul nu susţine propunerea legislativă. 

Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost respinsă, cu 

majoritate de voturi (1 abţinere). 

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

completarea şi modificarea Legii nr.340/2004, republicată, privind prefectul şi 

instituţia prefectului (Plx 87/2010), ce are ca obiect de reglementare completarea şi 

modificarea Legii nr.340/2004, republicată, privind prefectul şi instituţia prefectului, 

republicată, în sensul stabilirii condiţiilor privind studiile de specialitate pentru 

funcţiile de secretar şi director al cancelariei prefectului, precum şi de şef al oficiului 

prefectural. 

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

şi Camera Deputaţilor este Cameră decizională, Senatul a respins propunerea 

legislativă în şedinţa din 8 martie 2010, Consiliul Legislativ a dat aviz favorabil cu 

observaţii şi propuneri, Guvernul nu susţine propunerea legislativă. 

Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost adoptată, cu 

majoritate de voturi (1 abţinere). 
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La punctul 4 al ordinii de zi, a fost prezentată propunerea legislativă privind 

utilizarea, conservarea şi protecţia solului (Plx 212/2008),  

Prin această iniţiativă legislativă se propune reglementarea activităţilor privind 

utilizarea, ameliorarea, evaluarea capacităţii bioproductive, bonitatea economică, 

protecţia solului şi monotorizarea integrată a calităţii solului din România, 

preconizând înfiinţarea Administraţiei Naţionale a Resurselor de Sol, persoană 

juridică română, în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. 

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

şi Camera Deputaţilor este Cameră decizională, Senatul a respins propunerea 

legislativă în şedinţa din 9 aprilie 2010, Consiliul Legislativ a dat aviz favorabil, 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a dat aviz negativ, întrucât se încalcă 

prevederile art.117 alin.2 din Constituţia României, republicată, Comisia pentru 

buget, finanţe şi bănci a dat aviz negativ, Guvernul nu susţine adoptarea propunerii 

legislative. 

S-a mai precizat că în data de 13.05.2008 s-a întocmit raport preliminar de 

respingere a iniţiativei legislative ce a fost înaintat Comisiei pentru agicultură, 

silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice, iar în data de 9.04.2010 s-a 

primit un raport preliminar de respingere de la Comisia pentru agricultură, 

silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice. 

Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost respinsă, cu 

unanimitate de voturi. 

În zilele de 14 şi 15 aprilie 2010, lucrările s-au desfăşurat în cadrul grupurilor 

de lucru, prin studierea proiectelor de lege şi a altor documente înregistrate la 

Comisie. 

 
PREŞEDINTE,           SECRETAR,   

 
      SULFINA BARBU             MIHAI CRISTIAN APOSTOLACHE 
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