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COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ,                  25.03.2010        
AMENAJAREA TERITORIULUI SI ECHILIBRU                     Nr. 26/112 

                        ECOLOGIC   
 

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
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.       
            
 La şedinţa din ziua de 22 martie 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 
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 
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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 

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 

 
La punctul 1 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost adoptată cu 

majoritate de voturi (6 voturi împotrivă şi 1 abţinere). 
La punctul 2 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost amânată  cu 

unanimitate de voturi. 
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La punctul 3 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost amânată  cu 
unanimitate de voturi. 

La punctul 4 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost respinsă cu 
unanimitate de voturi. 

La punctul 5 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost respinsă cu 
majoritate de voturi (6 voturi împotrivă). 

La punctul 6 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost amânată cu 
unanimitate de voturi. 

La punctul 7 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost amânată cu 
unanimitate de voturi. 

La punctul 8 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost amânat cu 
unanimitate de voturi. 

La punctul 9 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost amânat cu 
unanimitate de voturi. 

La punctul 10 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost amânată cu 
unanimitate de voturi. 

La punctul 11 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost respinsă cu 
unanimitate de voturi. 

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, respectiva propunere legislativă a fost amânată cu 
unanimitate de voturi. 

La punctul 14 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost adoptat cu 
unanimitate de voturi. 

La punctul 15 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost amânată cu 
unanimitate de voturi. 

La punctul 16 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost amânat cu 
unanimitate de voturi. 

La punctul 17 al ordinii de zi, 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 
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. 
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           La lucrările Comisiei din zilele de 22 martie 2011, din totalul celor 30 de 
membri, au fost prezenţi 28 deputaţi, după cum urmează: Ion Călin (PSD), Ionel Palăr 
(PNL), Gheorghe Ciocan (PSD), Edler András György (UDMR), Mihai Cristian 
Apostolache (PD-L), Marin Bobeş (PD-L), Victor Boiangiu (PD-L), Dan Bordeianu 
(Independent), Cristian Buican (PNL), Sorin Gheorghe Buta (PD-L), Bogdan 
Cantaragiu (PD-L), Mircea Duşa (PSD), Vasile Gherasim (PD-L), Zanfir Iorguş (PD-
L), Ghervazen Longer (Minorităţile Naţionale), Costică Macaleţi (PSD), Antonella 
Marinescu (PSD), Carmen Ileana Moldovan (PSD), Ioan Oltean (PD-L), Cornel 
Pieptea (PNL), Neculai Răţoi (PSD), Dénes Seres (UDMR), Vasile Filip Soporan 
(Independent), Nicolae Stan (Independent), Mihaela Stoica (PD-L), Aurel Vlădoiu 
(PSD), Sorin Ştefan Zamfirescu (PD-L), Valeriu Ştefan Zgonea (PSD), fiind absente 
doamna deputat Sulfina Barbu (PD-L) şi doamna deputat Lucia Ana Varga (PNL). 
 
           La lucrările Comisiei din zilele de 23 martie 2011, din totalul celor 30 de 
membri, au fost prezenţi 29 deputaţi, după cum urmează: Sulfina Barbu (PD-L), Ion 
Călin (PSD), Ionel Palăr (PNL), Gheorghe Ciocan (PSD), Edler András György 
(UDMR), Mihai Cristian Apostolache (PD-L), Marin Bobeş (PD-L), Victor Boiangiu 
(PD-L), Dan Bordeianu (Independent), Cristian Buican (PNL), Sorin Gheorghe Buta 
(PD-L), Bogdan Cantaragiu (PD-L), Mircea Duşa (PSD), Vasile Gherasim (PD-L), 
Zanfir Iorguş (PD-L), Ghervazen Longer (Minorităţile Naţionale), Costică Macaleţi 
(PSD), Antonella Marinescu (PSD), Carmen Ileana Moldovan (PSD), Ioan Oltean 
(PD-L), Cornel Pieptea (PNL), Neculai Răţoi (PSD), Dénes Seres (UDMR), Vasile 
Filip Soporan (Independent), Nicolae Stan (Independent), Mihaela Stoica (PD-L), 
Aurel Vlădoiu (PSD), Sorin Ştefan Zamfirescu (PD-L), Valeriu Ştefan Zgonea (PSD), 
fiind absentă doamna deputat Lucia Ana Varga (PNL). 
 
           La lucrările Comisiei din zilele de 24 martie 2011, din totalul celor 30 de 
membri, au fost prezenţi 28 deputaţi, după cum urmează: Sulfina Barbu (PD-L), Ion 
Călin (PSD), Ionel Palăr (PNL), Gheorghe Ciocan (PSD), Edler András György 
(UDMR), Mihai Cristian Apostolache (PD-L), Marin Bobeş (PD-L), Victor Boiangiu 
(PD-L), Dan Bordeianu (Independent), Cristian Buican (PNL), Sorin Gheorghe Buta 
(PD-L), Bogdan Cantaragiu (PD-L), Mircea Duşa (PSD), Vasile Gherasim (PD-L), 
Zanfir Iorguş (PD-L), Ghervazen Longer (Minorităţile Naţionale), Costică Macaleţi 
(PSD), Antonella Marinescu (PSD), Carmen Ileana Moldovan (PSD), Cornel Pieptea 
(PNL), Neculai Răţoi (PSD), Dénes Seres (UDMR), Vasile Filip Soporan 
(Independent), Nicolae Stan (Independent), Mihaela Stoica (PD-L), Aurel Vlădoiu 
(PSD), Sorin Ştefan Zamfirescu (PD-L), Valeriu Ştefan Zgonea (PSD), fiind absenţi 
doamna deputat Lucia Ana Varga (PNL) şi domnul deputat Ioan Oltean (PD-L). 
            
 

 VICEPREŞEDINTE,             SECRETAR,   
 
         ION CĂLIN                       GHEORGHE CIOCAN 
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