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AMENAJAREA TERITORIULUI SI ECHILIBRU                      

                        ECOLOGIC   
 

                                                                                    
PROCES VERBAL 

             din zilele de 5, 6 şi 7 octombrie 2010 
 

Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 

ecologic şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 5, 6, 7, 8 octombrie 2010.       

Din numărul total de 32 membri ai Comisiei, în zilele de 5, 6 şi 7 octombrie 

a.c., la lucrări au fost prezenţi 31 deputaţi, fiind absent: domnul deputat Oltean Ioan 

(PDL). 

Lucrările şedinţelor din 5, 6 octombrie 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 5, 6 octombrie a.c. au figurat 

următoarele puncte: 

AVIZE  

1. Pl-x 497/2010 Propunere legislativă privind modificarea art.49 din Legea 

nr.230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea organizaţiilor de 

proprietari. 

2. PL-x 485/2010 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 

nr.18/2010 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2010. 

3. PL-x 487/2010 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.80/2010 pentru completarea art.11 din Ordonanţa de urgenţă a 

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

bugetar. 

SESIZĂRI ÎN FOND 

4. PL-x 310/2010 Proiect de Lege privind siguranţa digurilor. 
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5. PL-x 408/2010 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.48/2010 pentru modificarea şi completarea unor acte normative 

din domeniul sănătăţii în vederea descentralizării. 

6. PL-x 709/2009 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.105/2009 privind unele măsuri în domeniul funcţiei publice, 

precum şi pentru întărirea capacităţii manageriale la nivelul serviciilor publice 

deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice 

centrale din unităţile administrativ-teritoriale şi ale altor servicii publice, precum 

şi pentru reglementarea unor măsuri privind cabinetul demnitarului din 

administraţia publică centrală şi locală, cancelaria prefectului şi cabinetul alesului 

local. 

 

Ordinea de zi pentru şedinţele din 5 şi 6 octombrie a.c. a fost prezentată 

plenului Comisiei de către domna preşedintele Sulfina Barbu şi a fost adoptată cu 

unanimitate de voturi.  

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

modificarea art.49 din Legea nr.230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi 

funcţionarea organizaţiilor de proprietari (Pl-x 497/2010), ce are ca obiect de 

reglementare completarea cu un nou alineat a art.49 din Legea nr.230/2007 privind 

înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, în sensul exceptării 

de la plata penalităţilor de întârziere a proprietarilor cu venituri mici şi foarte mici, 

care intră în categoria pensionarilor, a şomerilor sau a celor fără loc de muncă. 

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 14 septembrie 2010, Consiliul Legislativ avizează negativ 

propunerea legislativă, Guvernul NU susţine adoptarea propunerii legislative. 

Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost avizată negativ cu 

unanimitate de voturi. 

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

aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.18/2010 cu privire la rectificarea bugetului de 
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stat pe anul 2010 (PL-x 485/2010), ce are ca obiect de reglementare rectificarea 

bugetului de stat pe anul 2010, având ca temei legal art.l pct.I, poz.l din Legea nr. 13 

8/2010 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe. 

 Camera Deputaţilor şi Senatul sunt Camerele decizionale şi Consiliul 

Legislativ a avizat favorabil proiectul de ordonanţă.  

 Supus dezbaterilor, respectivul proiectul de lege a fost amânat cu 

unanimitate de voturi. 

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

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.80/2010 pentru completarea art.11 

din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.37/2008 privind reglementarea unor 

măsuri financiare în domeniul bugetar (PL-x 487/2010), ce are ca obiect de 

reglementare utilizarea împrumuturilor aflate în derulare pentru a putea fi asigurată 

finanţarea continuării şi finalizării investiţiilor în curs de implementare, fiind 

necesară completarea în acest sens a art 11 din OUG nr. 37/2008, cu modificările şi 

completările ulterioare, prin care este reglementat cadrul general referitor la 

stabilirea limitelor anuale aferente finanţărilor rambursabile ale 

unităţilor/subdiviziunilor adniniistrativ-teritoriale în vederea încadrării în nivelul 

deficitului bugetului general consolidat. 

Camera Deputaţilor şi Senatul sunt Camerele decizionale şi Consiliul 

Legislativ avizează favorabil proiectul de ordonanţă. 

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

de voturi. 

 La punctul  4 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege privind 

siguranţa digurilor (PL-x 310/2010), ce are ca obiect de reglementare stabilirea unor 

măsuri privind siguranţa digurilor de protecţie împotriva inundaţiilor, precum şi 

stabilirea obligaţiilor ce le revin deţinătorilor, cu orice titlu, a acestor diguri. 

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

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, Senatul a adoptat proiectul de lege în 

şedinţa din 3 mai 2010, Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul de lege, 
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Guvernul susţine adoptarea acestui proiect de lege, sub rezerva însuşirii 

amendamentelor Ministerului Mediului şi Pădurilor. 

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

voturi. 

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

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.48/2010 pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative din domeniul sănătăţii în vederea descentralizării 

(PL-x 408/2010), ce are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea unor 

acte normative din domeniul sănătăţii în vederea descentralizării, intervenţiile 

legislative vizând, potrivit Notei de fundamentare, „creşterea implicării autorităţilor 

administraţiei publice locale în coordonarea activităţii spitalului şi stabilirea cadrului 

legal pentru gestionarea eficientă a asistenţei medicale acordată în unele unităţi 

sanitare cu paturi". Totodată, este propusă stabilirea unei noi clasificări a spitalelor, 

în funcţie de competenţe, precum şi a modalităţii de plată a obligaţiilor restante la 

furnizorii de medicamente, materiale sanitare şi utilităţi. 

 Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 

ecologic a fost sesizată pentru dezbatere în fond şi întocmirea unui raport comun cu 

Comisia pentru sănătate şi familie. 

 Camera Deputaţilor este Cameră decizională, Senatul a adoptat proiectul de 

lege în şedinţa din 24 august 2010, Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul 

de lege,  Consiliul Economic şi Social avizează favorabil. 

 Supus dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost amânat cu 

unanimitate voturi. 

 La punctul  6 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.105/2009 privind unele măsuri în 

domeniul funcţiei publice, precum şi pentru întărirea capacităţii manageriale la 

nivelul serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale 

administraţiei publice centrale din unităţile administrativ-teritoriale şi ale altor 

servicii publice, precum şi pentru reglementarea unor măsuri privind cabinetul 

demnitarului din administraţia publică centrală şi locală, cancelaria prefectului şi 
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cabinetul alesului local (PL-x 709/2009), ce are ca obiect de reglementare 

modificarea şi completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, 

cu modificările şi completările ulterioare, prin care se urmăreşte asigurarea creşterii 

gradului de mobilitate a funcţionarilor publici, precum şi o mai riguroasă 

reglementare şi standardizare în ceea ce priveşte regimul juridic al funcţiei publice.

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

şi Camera Deputaţilor este Cameră decizională, Senatul a adotat proiectul de lege în 

şedinţa din 16 decembrie 2009, (adoptata în conditiile art.75 alin.2 teza a III-a din 

Constitutie), proiectul de Lege a fost retrimis la Comisia pentru administraţie 

publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic în data de - 21.09.2010, 

Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul de ordonanţă,  Consiliul Economic 

şi Social avizează favorabil. 

 Supus dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost amânat cu 

unanimitate voturi. 

În ziua de 7 octombrie 2010, lucrările s-au desfăşurat în cadrul grupurilor de 

lucru constituite în vederea studierii proiectelor de lege şi a altor documente 

înregistrate la Comisie.     

 
 
PREŞEDINTE,           SECRETAR,   

 
        SULFINA BARBU                            GHEORGHE CIOCAN 
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