
  
  

PARLAMENTUL ROMÂNIEI    
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ,                25.03.2011        
AMENAJAREA TERITORIULUI SI ECHILIBRU                      

                        ECOLOGIC   
 

                                                                                    
PROCES VERBAL 

        din zilele de 22, 23 şi 24 martie 2011  
 

 

Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 

ecologic şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 22, 23 şi 24 martie 2011. 

          Din numărul total de 30 membri ai Comisei, în ziua de 22 martie a.c., la 

lucrări au fost prezenţi 28 deputaţi, fiind absente doamna deputat Sulfina Barbu  

(PD-L) şi doamna deputat Lucia Ana Varga (PNL).  

           Din numărul total de 30 membri ai Comisei, în ziua de 23 martie a.c., la 

lucrări au fost prezenţi 29 deputaţi, fiind absentă doamna deputat Lucia Ana Varga 

(PNL).  

          Din numărul total de 30 membri ai Comisei, în ziua de 24 martie a.c., la 

lucrări au fost prezenţi 28 deputaţi, fiind absenţi doamna deputat Lucia Ana Varga 

(PNL) şi domnul deputat Ioan Oltean (PD-L). 

 

          La şedinţa din ziua de 22 aprilie a.c. au participat ca invitaţi: domnul Marin 

Anton – secretar de stat şi doamna Monalisa State – şef serviciu în cadrul 

Ministerului Mediului şi Pădurilor, domnul Claudiu Dumitrescu – secretar de stat în 

cadrul Departamentului pentru Luptă Antifraudă, doamna Elena Tudor – director 

general în cadrul Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, domnul Cristian 

Stamatiade – director în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, 

domnul Georgescu Dumitru – consilier în cadrul Ministerului Agriculturii şi 

Dezvoltării Regionale, domnul Constantin Bratu – director general, domnul Cristiu 

Doru – director executiv, doamna Irina Siminenco – consultant, doamna Neamţu 

Ileana – consultant şi domnul Rădulescu Mugurel – reprezentant în cadrul Asociaţiei 
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Române pentru Ambalaje şi Mediu, doamna Ioana Costache – director în cadrul Eco-

Rom Ambalaje şi domnul Trifon Belacurencu - senator. 

Lucrările şedinţei din ziua de 22 martie a.c. au fost conduse de domnul 

deputat Ion Călin, vicepreşedintele Comisiei pentru administraţie publică, 

amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic. 

Pe ordinea de zi a şedinţei din data de 22 martie a.c. au figurat următoarele 

puncte: 

 
SESIZĂRI IN FOND 

 

1. Pl-x nr. 773/2010 - Propunere legislativa pentru completarea art.6 din 

Ordonanta de urgenta nr.18/2009 privind cresterea performantei energetice a 

blocurilor de locuinte 

2. Pl-x nr. 775/2010 - Propunere legislativa pentru modificarea art.19 alin.1 lit.e 

din Legea nr.340/2004 privind prefectul si institutia prefectului 

3. Pl-x nr. 814/2010 - Propunere legislativa privind recuperarea si reciclarea 

ambalajelor si deseurilor de ambalaje de bauturi 

4. Pl-x nr. 884/2010 - Propunere legislativa pentru modificarea si completarea 

Legii 85/1992 

5. Pl-x nr. 33/2011 - Propunere legislativa pentru modificarea si completarea 

Ordonantei nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru 

autoritatile administratiei publice si institutiile publice 

6. Pl-x nr. 49/2011 - Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.263 din 

19 iulie 2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea creselor, cu 

modificarile si completarile ulterioare 

7. Pl-x nr. 50/2011 - Propunere legislativa pentru modificarea art.56 si art.71 din 

Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicata 

8. PL-x nr. 56/2011 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a 

Guvernului nr.102/2010 pentru modificarea si completarea Legii vânatorii si a 

protectiei fondului cinegetic nr.407/2006 
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9. PL-x nr. 177/2009 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta 

a Guvernului nr.154/2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei de 

urgenta a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, 

conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice si a Legii vânatorii 

si a protectiei fondului cinegetic nr.407/2006 

10. Pl-x nr. 60/2011 - Propunere legislativa privind modificarea Legii 24/2007 

privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi din intravilanul 

localitatilor 

11. Pl-x nr. 61/2011 - Propunere legislativa privind protejarea persoanelor care au 

cumparat un imobil dar nu au intrat în posesia lui 

12. PL-x nr. 71/2011 - Proiect de Lege privind organizarea si functionarea 

Departamentului pentru Lupta Antifrauda 

13. Pl-x nr. 72/2011 - Propunere legislativa privind utilizarea, conservarea si 

protejarea solului 

14. PL-x nr. 74/2011 - Proiect de Lege privind calitatea aerului înconjurator 

15. Pl-x nr. 78/2011 - Propunere legislativa pentru modificarea si completarea 

art.9 din Legea nr.393/2004 privind Statutul alesilor locali 

16. PL-x nr. 88/2011 - Proiect de Lege pentru organizarea, administrarea si 

exploatarea pajistilor 

17. PL-x nr. 91/2011 - Proiect de Lege pentru trecerea din domeniul public al 

statului si administrarea Administratiei Nationale "Apele Române" în 

domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale - Pardina, Maliuc si 

Crisan, judetul Tulcea, a unor suprafete de teren 

 

Ordinea de zi pentru şedinţa din ziua de 22 martie a.c. a fost prezentată 

plenului Comisiei de către domnul vicepreşedinte Ion Călin şi a fost adoptată cu 

unanimitate de voturi. 

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

completarea art.6 din Ordonanta de urgenta nr.18/2009 privind cresterea 

performantei energetice a blocurilor de locuinte (Pl-x 773/2010), ce are ca obiect de 
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reglementare completarea art.6 din Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.18/2009 

privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, cu completările 

ulterioare, în sensul prevederii şi a altor lucrări ce ar trebui efectuate odată cu 

lucrările de intervenţie pentru izolarea termică a blocurilor de locuinţe construite 

după proiecte elaborate în perioada 1950 - 1990, în cuantumul sumelor stabilite 

pentru aceste lucrări de intervenţie. 

Pentru această propunere legislativă, Comisia pentru administraţie publică, 

amenjarea teritoriului şi echilibru ecologic a fost sesizată pentru dezbatere pe fond şi 

întocmirea unui raport comun cu Comisia pentru industrii şi servicii.  

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

Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a respins propunerea 

legislativă în şedinţa din 23 noiembrie 2010, Consiliul Legislativ a avizat favorabil 

propunerea legislativă, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a avizat negativ, 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a avizat favorabil, iar Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi Turismului a transmis un punct de vedere negativ. 

Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost adoptată cu 

majoritate de voturi (6 voturi împotrivă şi 1 abţinere), raportul preliminar fiind 

transmis Comisiei pentru industrii şi servicii. 

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

modificarea art.19 alin.1 lit.e din Legea nr.340/2004 privind prefectul si institutia 

prefectului (Pl-x 775/2010), ce are ca obiect de reglementare modificarea art.19 alin.l 

lit.e) din Legea nr.340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, în sensul obligării prefectului ca, în cazul în 

care va ataca în faţa instanţei de contencios administrativ actul administrativ 

considerat nelegal să solicite autorităţii emitente, motivat, cu cel puţin 10 zile 

înaintea introducerii acţiunii, reanalizarea actului socotit nelegal în vederea 

modificării sau, după caz, a revocării lui. 

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

Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a respins propunerea 

legislativă în şedinţa din 23 noiembrie 2010, Comisia juridică, de disciplină şi 



 5 
 
imunităţi a avizat negativ, Consiliul Legislativ a avizat favorabil propunerea 

legislativă, iar Guvernul nu susţine propunerea legislativă 

 Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost amânată cu 

unanimitate de voturi. 

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

recuperarea şi reciclarea ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje de băuturi (Pl-x 

814/2010), ce are ca obiect de reglementare stabilirea cadrului juridic referitor la 

eficientizarea procesului de recuperare şi reciclare a ambalajelor pentru băuturi şi a 

deşeurilor de ambalaje pentru băuturi, în special a sticlelor de plastic - PET-uri, cât şi 

al gestionării acestora, din perspectiva implementării unui sistem de administrare a 

acestor deşeuri, prin instituirea unei garanţii aplicabilă acestui tip de ambalaje, având 

la bază modelul legislativ din unele ţări ale Uniunii Europene, respectiv cel practicat 

cu succes de Germania, care să completeze sistemul actual integrat de gestionare a 

acestora. 

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

Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a respins propunerea 

legislativă în şedinţa din 24 noiembrie, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a 

avizat favorabil, Consiliul Legislativ a avizat favorabil propunerea legislativă, iar 

Guvernul nu susţine propunerea legislativă. 

 Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost amânată cu 

unanimitate de voturi. 

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

modificarea şi completarea Legii 85/1992 (Pl-x 884/2010), ce are ca obiect de 

reglementare modificarea alin.(2) al art.l din Legea nr.85/1992 privind vânzarea de 

locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile 

unităţilor economice sau bugetare de stat, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, în sensul exceptării de la vânzarea locuinţelor construite din fondurile 

statului inclusiv a spaţiilor care nu constituie unităţi locative de sine stătătoare, 

respectiv garsoniere sau apartamente cu baie şi bucătărie proprie, întrucât, aşa cum 

se arată în Expunerea de motive, iniţial acestea nu au fost construite ca locuinţe. 
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Iniţiatorii exemplifică în acest sens cu unităţile de cazare a personalului necesar 

pentru intervenţii, precum şi cu căminele de nefamilişti. 

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

Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a respins propunerea 

legislativă în şedinţa din 15 decembrie 2010, Comisia juridică, de disciplină şi 

imunităţi a avizat negativ, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a avizat negativ, 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil propunerea legislativă, iar Guvernul nu susţine 

propunerea legislativă. 

 Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost respinsă cu 

unanimitate de voturi. 

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

modificarea şi completarea Ordonanţei nr.80/2001 privind stabilirea unor normative 

de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice (Pl-x 

33/2011), ce are ca obiect de reglementare completarea Ordonanţei Guvernului 

nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile 

administraţiei publice şi instituţiile publice, măsurile propuse având ca scop, astfel 

cum se menţionează în Expunerea de motive, restricţionarea cheltuielilor 

nejustificate. 

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

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, Senatul a respins propunerea 

legislativă în şedinţa din 9 februarie 2011, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a 

avizat negativ, Consiliul Legislativ a avizat favorabil propunerea legislativă, iar 

Guvernul nu susţine propunerea legislativă. 

 Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost respinsă cu 

majoritate de voturi (6 voturi împotrivă). 

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

modificarea Legii nr.263 din 19 iulie 2007 privind înfiinţarea, organizarea şi 

funcţionarea creşelor, cu modificările şi completările ulterioare (Pl-x 49/2011), ce 

are ca obiect de reglementare modificarea Legii nr.263/2007 privind înfiinţarea, 

organizarea şi funcţionarea creşelor, cu modificările şi completările ulterioare şi 
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vizează reducerea perioadei de şedere în creşe a copiilor, respectiv de la vârste 

cuprinse „între 3 luni şi 4 ani" la vârste cuprinse „între 0 şi 3 ani", conform 

principiilor de reaşezare a nivelurilor de învăţământ, precum şi de reorganizare a 

grupelor de vârstă şi dezvoltare psihomotorie a copiilor, potrivit noilor reglementări 

prevăzute în Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011. 

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

Camera Deputaţilor este primă Cameră sesizată, data la care se împlineşte termenul 

constitutional pentru dezbatere si vot final este 06.04.2011, Consiliul Legislativ a 

avizat favorabil propunerea legislativă, iar Guvernul nu şi-a exprimat punctul de 

vedere. 

 Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost amânată cu 

unanimitate de voturi. 

La punctul 7 al ordinii de zi, a fost prezentată propunere legislativă pentru 

modificarea art.56 şi art.71 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 

republicată (Pl-x 50/2011), ce are ca obiect de reglementare modificarea art.56 şi 

art.71 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, în sensul 

introducerii unui termen de 48 de ore până la împlinirea căruia instanţa de judecată 

comunică prefectului măsura arestării preventive dispusă pentru un consilier sau un 

primar. 

 Pentru această propunere legislativă, Comisia pentru administraţie publică, 

amenjarea teritoriului şi echilibru ecologic a fost sesizată pentru dezbatere pe fond şi 

întocmirea unui raport comun cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi.  

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

Camera Deputaţilor este Primă Cameră Sesizată, data la care se împlineste termenul 

constitutional pentru dezbatere si vot final este 06.04.2011, Consiliul Legislativ a 

avizat favorabil propunerea legislativă, iar Guvernul nu susţine propunerea 

legislativă 

 Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost amânată cu 

unanimitate de voturi. 
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 La punctul 8 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.102/2010 pentru modificarea şi 

completarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006 (PL-x 

56/2011), ce are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii 

vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006, cu modificările şi 

completările ulterioare, urmărindu-se, în principal, corelarea perioadelor de 

vânătoarea cu cele prevăzute de legislaţia comunitară, crearea egalităţii de şanse 

pentru toate categoriile de gestionari prevăzute de lege pentru exploatarea fondului 

cinegetic - bun public de interes naţional - precum şi schimbarea modului de calcul 

al tarifelor de gestionare a fondului cinegetic, având ca unic criteriu potenţialul 

cinegetic al terenurilor şi nu nivelul cotelor de recoltă, astfel cum este reglementat în 

prezent. 

 Pentru acest proiect de lege, Comisia pentru administraţie publică, amenjarea 

teritoriului şi echilibru ecologic a fost sesizată pentru dezbatere pe fond şi întocmirea 

unui raport comun cu Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 

servicii specifice.  

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

Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a adoptat proiectul de 

ordonanţă de urgenţă în şedinţa din 21 februarie 2011, Consiliul Legislativ a avizat 

favorabil proiectul de ordonanţă de urgenţă, iar Comisia juridică, de disciplină şi 

imunităţi a avizat favorabil. 

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

voturi. 

 La punctul 9 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul 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 (PL-x 177/2009), ce are 

ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea 
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habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, precum şi a Legii vânătorii şi a 

protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare. 

 Pentru acest proiect de lege, Comisia pentru administraţie publică, amenjarea 

teritoriului şi echilibru ecologic a fost sesizată pentru dezbatere pe fond şi întocmirea 

unui raport comun cu Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 

servicii specifice.  

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

Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a adoptat proiectul de 

ordonanţă de urgenţă în şedinţa din 4 martie 2009, Consiliul Legislativ avizează 

favorabil proiectul de ordonanţă de urgenţă, iar Comisia juridică, de disciplină şi 

imunităţi a avizat favorabil.  

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

voturi. 

 La punctul 10 al ordinii de zi a fost prezentată propunerea legislativă privind 

modificarea Legii 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din 

intravilanul localităţilor (Pl-x 60/2011), ce are ca obiect de reglementare modificarea 

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

verzi din intravilanul localităţilor, în scopul asigurării unei mai bune sistematizări a 

dispoziţiilor acesteia, precum şi pentru majorarea amenzilor contravenţionale 

aplicabile în cazul nerespectării obligaţiilor prevăzute de actul normativ de bază.  

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

Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a respins propunerea 

legislativă în şedinţa din 21 februarie 2011, Consiliul Legislativ a avizat favorabil 

propunerea legislativă, iar Guvernul susţine propunerea legislativă. 

 Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost amânată cu 

unanimitate de voturi. 

 La punctul 11 al ordinii de zi a fost prezentată propunerea legislativă privind 

protejarea persoanelor care au cumpărat un imobil dar nu au intrat în posesia lui (Pl-

x 61/2011), ce are ca obiect de reglementare protejarea persoanelor care au cumpărat 

un imobil de la un dezvoltator imobiliar, dar nu au intrat în posesia lui, întrucât 
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dezvoltatorul nu mai poate continua proiectul; iniţiatorii preconizează ca finalizarea 

lucrării să fie realizată de către Autoritatea Naţională pentru Locuinţe, urmând ca 

dezvoltatorul imobiliar să îşi recupereze investiţia după finalizarea lucrării şi 

vânzarea tuturor locuinţelor prevăzute în proiect.  

 Pentru această propunere legislativă, Comisia pentru administraţie publică, 

amenjarea teritoriului şi echilibru ecologic a fost sesizată pentru dezbatere pe fond şi 

întocmirea unui raport comun cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi. 

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

Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a respins propunerea 

legislativă în şedinţa din 21 februarie 2011, Consiliul Legislativ a avizat favorabil 

propunerea legislativă, iar Guvernul nu susţine propunerea legislativă. 

 Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost respinsă cu 

unanimitate de voturi. 

 La punctul 12 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege privind 

organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Lupta Antifraudă (Pl-x 

71/2011), ce are ca obiect de reglementare organizarea şi 

funcţionarea Departamentului pentru Lupta Antifraudă - DLAF, 

structură cu personalitate juridică în cadrul aparatului de lucru al 

Guvernului, în coordonarea primului-ministru, finanţată de la bugetul 

de stat prin bugetul Secretariatului General al Guvernului. Departamentul este 

instituţia de contact cu Oficiul European de Luptă Antifraudă - OLAF din cadrul 

Comisiei Europene. 

 Pentru acest proiect de lege, Comisia pentru administraţie publică, amenjarea 

teritoriului şi echilibru ecologic a fost sesizată pentru dezbatere pe fond şi întocmirea 

unui raport comun cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi. 

 S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor ordinare, 

Camera Deputaţilor este Cameră Decizională,  Senatul a respins proiectul de lege în 

şedinţa din 23 februarie 2011, iar Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de 

lege. 
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 Supus dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost adoptat cu unanimitate de 

voturi. 

 La punctul 13 al ordinii de zi a fost prezentată propunerea legislativă privind 

utilizarea, conservarea şi protejarea solului (Pl-x 72/2011), ce are ca obiect de 

reglementare instituirea unui cadru juridic unitar pentru elaborarea unor programe, 

măsuri şi acţiuni privind implementarea politicii naţionale de utilizare, conservare, 

protejare şi ameliorare a calităţii solului. Totodată, propunerea urmăreşte înfiinţarea 

centrelor regionale pentru gestionarea resurselor de sol pe lângă universităţile de 

ştiinţe agricole şi medicină veterinară.  

 Pentru această propunere legislativă, Comisia pentru administraţie publică, 

amenjarea teritoriului şi echilibru ecologic a fost sesizată pentru dezbatere pe fond şi 

întocmirea unui raport comun cu Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie 

alimentară şi servicii specifice 

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

Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a respins propunera legislativă 

în şedinţa din 23 februarie 2011, Consiliul Legislativ a avizat favorabil propunera 

legislativă, iar Guvernul susţine adoptarea acestei propuneri legislative numai cu 

luarea în considerare a observaţiilor şi propunerilor de la pct. II, precum şi sub 

rezerva însuşirii amendamentelor financiare de la poziţiile 30-33 ale pct. II. 

 Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost amânată cu 

unanimitate de voturi. 

 La punctul 14 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege privind 

calitatea aerului înconjurător (Pl-x 74/2011), ce are ca obiect de reglementare 

consolidarea şi respectiv, îmbunătăţirea cadrului legal în domeniul calităţii aerului 

înconjurător, pe coordonatele alinierii legislaţiei naţionale de profil la normele şi 

exigenţele europene în materie, în contextul îndeplinirii de către România a 

angajamentelor asumate faţă de Uniunea Europeană, derivate din calitatea sa de stat 

membru. 

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

Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a respins proiectul de lege în 
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şedinţa din 23 februarie 2011, iar Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de 

lege. 

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

voturi. 

 La punctul 15 al ordinii de zi a fost prezentată propunerea legislativă pentru 

modificarea şi completarea art.9 din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleşilor 

locali (Pl-x 78/2011), ce are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea 

art.9 din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi 

completările ulterioare, în sensul reglementării, aşa cum se arată în Expunerea de 

motive, a unei „proceduri speciale pentru situaţia constatării, prin efectul legii, a 

încetării mandatului alesului local ca urmare a pierderii calităţii de membru al 

partidului sau al organizaţiei minorităţilor naţionale pe a cărei listă a fost ales şi, 

corelativ, a procedurii de validare a supleantului pentru locul devenit vacant ca 

urmare a acestei situaţii". Soluţia propusă are în vedere o procedură „flexibilă, care 

să permită deopotrivă partidelor care au obţinut mandate în urma alegerilor locale, 

cât şi consiliilor locale sau judeţene, după caz, să-şi desfăşoare activitatea în condiţii 

de maximă celeritate". 

 Pentru această propunere legislativă Comisia pentru administraţie publică, 

amenjarea teritoriului şi echilibru ecologic a fost sesizată pentru dezbatere pe fond şi 

întocmirea unui raport comun cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi. 

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

Camera Deputaţilor este Primă Cameră Sesizată, data la care se împlineste termenul 

constitutional pentru dezbatere si vot final este 20.04.2011, Consiliul Legislativ a 

avizat favorabil propunerea legislativă, iar Guvernul nu susţine propunerea 

legislativă. 

 Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost amânată cu 

unanimitate de voturi. 

 La punctul 16 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege pentru 

organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor (Pl-x 88/2011), ce are ca obiect 

de reglementare instituirea cadrului juridic pentru organizarea, administrarea şi 
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exploatarea pajiştilor. Totodată, se urmăreşte reglementarea posibilităţii înfiinţării 

asociaţiilor speciale de păşunat, a căror organizare şi funcţionare urmează a se stabili 

prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.  

 Pentru acest proiect de lege Comisia pentru administraţie publică, amenjarea 

teritoriului şi echilibru ecologic a fost sesizată pentru dezbatere pe fond şi întocmirea 

unui raport comun cu Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 

servicii specifice. 

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

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

şedinţa din 28 februarie 2011, Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de 

lege, iar Guvernul susţine proiectul de lege.  

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

voturi. 

 La punctul 17 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege pentru 

trecerea din domeniul public al statului şi administrarea Administraţiei Naţionale 

"Apele Române" în domeniul privat al unităţilor administrativ-teritoriale -Pardina, 

Maliuc şi Crişan, judeţul Tulcea, a unor suprafeţe de teren (Pl-x 91/2011), ce are ca 

obiect trecerea unor suprafeţe de teren din domeniul public al statului şi din 

administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române" în domeniul privat al 

unităţilor administrativ-teritoriale Pardina, Maliuc şi Crişan, din judeţul Tulcea.  

 S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor ordinare, 

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

şedinţa din 2 martie 2011, Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege, 

iar Guvernul susţine proiectul de lege 

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

voturi. 

 

DIVERSE 

În cadrul şedinţei comisiei din data de 22 martie 2011, membrii Comisiei 

pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic au stabilit 
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discutarea în teritoriu cu autorităţile administraţiei publice locale şi cu reprezentanţi 

ai organizaţiilor non-guvernamentale pentru protecţia animalelor amendamentele 

depuse la comisie la proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a 

câinilor fără stăpân (PLx 912/2007). 

 
În zilele de 23 şi 24 martie 2011, lucrările s-au desfăşurat în cadrul grupurilor 

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

înregistrate la Comisie. 

 

 

 
VICEPREŞEDINTE,         SECRETAR,   

  
                ION CĂLIN                              GHEORGHE CIOCAN 
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