
 
  
 
 

Parlamentul României    
Camera Deputaţilor 

COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ,                    04.11.2010        
AMENAJAREA TERITORIULUI SI  

ECHILIBRU ECOLOGIC 
 

                                                                                    
PROCES VERBAL 

       din zilele de 2, 3 şi 4 noiembrie 2010  
 

Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 
ecologic şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 2, 3 şi 4 noiembrie 2010.       
            
          Din numărul total de 32 membri ai Comisiei, în zilele 2, 3 şi 4 noiembrie a.c., 
la lucrări au fost prezenţi 31 deputaţi, fiind absent domnul deputat Dan Nica 
(PSD+PC). 
 

Lucrările şedinţei din 2 noiembrie 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 2 noiembrie a.c. au figurat următoarele puncte: 
 
 

SESIZĂRI ÎN FOND 
 

1. Pl-x 442/2009/2010 Cererea de reexaminare a Legii pentru modificarea şi 
completarea art.7 din Legea 50/1991 privind autorizarea executării 
lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

2. PL-x 253/2010 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
serviciului de salubrizare a localităţilor nr.101/2006. 

3.  Pl-x 258/2010 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.101 din 
25 aprilie 2006, a serviciului de salubrizare a localităţilor. 

 
Ordinea de zi pentru şedinţa din 2 noiembrie 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 cererea de reexaminare a Legii 
pentru modificarea şi completarea art.7 din Legea 50/1991 privind autorizarea 
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executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare (Pl-x 442/2009/2010). 

S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor organice şi 
Camera Deputaţilor este Cameră decizională, Senatul a respins proiectul de lege  
în şedinţa din 16 septembrie 2009, Adoptat de Camera Deputaţilor adoptata cu 
respectarea prevederilor art.76 alin. (1) din Constitutia României – 3 noiembrie 
2009, Presedintele României cere reexaminarea legii – 2 decembrie 2009, 
Adoptat de Senat în sedinţa din 25 mai 2010, Consiliul Legislativ avizează 
negativ proiectul de ordonanţă de urgenţă.           

La punctul 1 al ordinii de zi au avut loc dezbateri generale asupra cererii de 
reexaminare. La finalul discuţiilor, cererea de reexaminare a Legii pentru 
modificarea şi completarea art.7 din Legea 50/1991 privind autorizarea executării 
lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare a fost 
amânată cu unanimitate de voturi. 

La punctul 2 al ordinii de zi a fost prezentat  proiectul de Lege pentru 
modificarea şi completarea Legii serviciului de salubrizare a localităţilor 
nr.101/2006(PL-x 253/2010). 

S-a arătat că propunere legislativă se încadrează în categoria legilor ordinare 
şi Camera Deputaţilor este Cameră decizională,  Senatul a adoptat proiectul de 
Lege în şedinţa din 26 aprilie 2009, Consiliul Legislativ avizează favorabil 
propunerea legislativă. 

La punctul 3 al ordinii de zi a fost prezentată propunerea legislativă pentru 
modificarea Legii nr.101 din 25 aprilie 2006, a serviciului de salubrizare a 
localităţilor (Pl-x 258/2010). 

S-a arătat că propunerea legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 26 
aprilie 2010, Camera Deputaţilor este Cameră decizională, Consiliul Legislativ 
avizează favorabil propunerea legislativă. 

La punctele 2 şi 3 s-au luat în discuţie propunerile, observaţiile şi 
amendamentele primite la Comisie în urma dezbaterii publice care a avut loc la Sala 
Drepturile Omului din Palatul Parlamentului, în data de 29 septembrie 2009 unde au 
participat, pe lângă membrii Comisiei, reprezentanţi ai Ministerului Administraţiei şi 
Internelor şi ai asociaţiilor şi companiilor din domeniu. 
          După examinarea documentelor, atât proiectul de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii serviciului de salubrizare a localităţilor nr.101/2006 (PL-x 
253/2010), cât şi  propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.101 din 25 
aprilie 2006, a serviciului de salubrizare a localităţilor (Pl-x 258/2010) au fost 
amânate cu unanimitate de voturi. 

În ziua de 4 noiembrie 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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