
 

  Parlamentul României    
Camera Deputaţilor 

 
COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ,                  6.05.2010        
AMENAJAREA TERITORIULUI SI ECHILIBRU                     Nr. 26/ 

                        ECOLOGIC   
 
 

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
din zilele de 4, 5 şi 6 mai 2010 

 
Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 

ecologic şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 4, 5 şi 6 mai 2010.       
            

La şedinţa din ziua de 4 mai a.c. au participat ca invitaţi: domnul Mircea 
Cotoşman – Secretar de stat, domnul Dan Cârlan – Secretar de Stat, doamna Simona 
Ghiţă – şef serviciu, domnul Flavius Ardelean - consilier în cadrul Ministerul 
Mediului şi Pădurilor, doamna Irina Alexe – Secretar de Stat în cadrul Ministerului 
Administraţiei şi Internelor, domnul Anton Marin – Secretar de Stat, doamna Pop 
Carmen – şef serviciu în cadrul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, 
domnul Cristian Irimie – Secretar de Stat, Raicu Corina - consilier în cadrul 
Ministerului Sănătăţii, domnul Gheorghe Popescu – preşedinte în cadrul 
Administraţiei Fondului pentru Mediu, domnul Ion Sandu – Director General în 
cadrul Administraţiei Naţionale pentru Meteorologie, domnul Şerban Tudor – 
Secretar de Stat, doamna Cristiana Ion – director, doamna Mihaela Lasea – director 
general adjunct  în cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, 
domnul Barna Tanczos – Secretar de Stat în Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, doamna Ivanovici Aurelia – consilier, domnul Mihai Florescu – 
consilier superior în cadrul Ministerului Finanţelor Publice, domnul Gabor Ovidiu – 
director general adjunct în cadrul Agenţiei Naţionale Apele Române, domnul Vasile 
Băltăţeanu – consilier în cadrul Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură. 

 
Lucrările şedinţei din ziua de 4 mai 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 4 mai a.c. au figurat următoarele 
puncte: 
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AVIZE 

 
1. Pl-x nr. 117/2010 - Propunere legislativă privind modificarea art.41 al Legii 

nr.144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei 
Naţionale de Integritate 

2. Pl-x nr. 142/2010 - Propunere legislativă pentru modificarea art.II al Legii 
nr.229/2008 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.28/2007 pentru 
modificarea Ordonanţei Guvernului nr.19/2002 privind unele măsuri pentru 
constituirea şi utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publică a 
statului, şi pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate 
în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului 
de Stat" 

3. PL-x nr. 185/2010 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.5/2010 pentru modificarea art.III alin.(1) din Ordonanţa 
Guvernului nr.3/2007 privind unele măsuri financiar-fiscale din domeniul 
protecţiei sociale 

4. PL-x nr. 186/2010 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.11/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.458/2002 
privind calitatea apei potabile 

5. PL-x nr. 188/2010 - Proiect de Lege pentru completarea art.3 din Ordonanţa 
Guvernului nr.14/2007 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de 
valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, 
republicată 

6. Pl-x nr. 196/2010 - Propunere legislativă privind modificarea art.59 alin.(4) 
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe 
drumurile publice 

7. Pl-x nr. 197/2010 - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.18/1991, republicată, privind Fondul Funciar 

 
SESIZĂRI IN FOND 

 
8. PL-x nr. 22/2010 - Proiect de Lege pentru modificarea alin.(1) şi (2) ale art.8 

din Legea nr.7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar, 
republicată 

9. Pl-x nr. 127/2010 - Propunere legislativă privind colectarea selectivă a 
deşeurilor în instituţiile publice 

10. PL-x nr. 137/2010 - Proiect de Lege privind stimularea construcţiei de 
locuinţe sociale 

11. PL-x nr. 158/2010 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.3/2010 pentru modificarea şi completarea Legii apelor 
nr.107/1996 

12. PL-x nr. 172/2010 - Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul şi 
acvacultura 
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13. PL-x nr. 187/2010 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.12/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii 
şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile 
administraţiei publice locale 

14. Pl-x nr. 193/2010 - Propunere legislativă pentru sprijinirea agenţilor 
economici şi autorităţilor locale în vederea realizării obligaţiilor de mediu 
scadente în perioada 2009-2010 

15. PL-x nr. 200/2010 - Proiect de Lege pentru aderarea României la Convenţia 
privind crearea unei Organizaţii Europene pentru Exploatarea Sateliţilor 
Meteorologici (EUMETSAT), adoptată la Geneva la 24 mai 1983 şi la 
Protocolul privind privilegiile şi imunităţile Organizaţiei Europene pentru 
Exploatarea Sateliţilor Meteorologici (EUMETSAT) adoptat la Darmstadt la 1 
decembrie 1986 

16. PL-x nr. 208/2010 - Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului privind 
conservarea şi utilizarea durabilă a diversităţii biologice şi a diversităţii 
peisajelor, adoptat şi semnat la Bucureşti la 19 iunie 2008, la Convenţia - 
cadru privind protecţia şi dezvoltarea durabilă a Carpaţilor, adoptată la Kiev la 
22 mai 2003 
 
La punctul 1 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost avizată 

negativ cu unanimitate de voturi. 
La punctul 2 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost avizată 

negativ, cu unanimitate de voturi. 
La punctul 3 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil, 

cu unanimitate de voturi. 
La punctul 4 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil, 

cu unanimitate de voturi. 
La punctul 5 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil, 

cu majoritate de voturi (3 abţineri). 
La punctul 6 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost avizată 

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

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

majoritate de voturi (2 abţineri). 
La punctul 9 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost adoptată cu 

unanimitate de voturi. 
La punctul 10 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost respins cu 

majoritate de voturi (2 voturi împotrivă şi 1 abţinere). 
La punctul 11 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost adoptat, cu 

unanimitate de voturi. 
La punctul 12 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost adoptat cu 

unanimitate de voturi. 
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La punctul 13 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost adoptat, cu 
unanimitate de voturi. 

La punctul 14 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost amânată, 
cu unanimitate de voturi. 

La punctul 15 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost adoptat, cu 
unanimitate de voturi. 

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

 
Începând cu ora 14.00, lucrările Comisiei au continuat cu participarea doamnei 

ministru Elena Udrea – Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului. Doamna 
ministru a arătat că este necesară reformarea legislaţiei şi procedurilor din domeniul 
amenajării teritoriului, urbanismului, arhitecturii şi construcţiilor. S-a propus 
înfiinţarea unui Comitet interministerial şi a unui Grup de lucru ce vor avea drept 
misiune reformarea cadrului legal în domeniul planificării teritoriale, urbanismului, 
arhitecturii şi autorizării construirii. Pentru atingerea obiectivelor de dezvoltare 
durabilă, creştere a calităţii vieţii şi regenerare integrată a localităţilor României, este 
necesară reformarea legislaţiei şi a practicilor din domeniu, prin realizarea unui 
demers coerent sprijinit de toţi factorii implicaţi. 
 

În zilele de 5 şi 6 mai 2010, lucrările s-au desfăşurat în cadrul grupurilor de 
lucru constituite în vederea studierii proiectelor de lege şi a altor documente 
înregistrate la Comisie. 
 
           La lucrările Comisiei din zilele de 4, 5 şi 6 mai 2010, din totalul celor 33 de 
membri, au fost prezenţi 32 deputaţi, după cum urmează: Sulfina Barbu (PD-L), Ion 
Călin (PSD+PC), Ionel Palăr (PNL), Mihai Cristian Apostolache (PD-L), Edler 
András György (UDMR), Marin Bobeş (PD-L), Victor Boiangiu (PD-L), Dan 
Bordeianu (Independent), Cristian Buican (PNL), Sorin Gheorghe Buta (PD-L), 
Bogdan Cantaragiu (PD-L), Gheorghe Ciocan (PSD+PC), Mircea Duşa (PSD+PC), 
Vasile Gherasim (PD-L), Zanfir Iorguş (PD-L), Ghervazen Longer (Minorităţile 
Naţionale), Costică Macaleţi (PSD+PC), Antonella Marinescu (PSD+PC), Dan Nica 
(PSD+PC), Ioan Oltean (PD-L), Cornel Pieptea (PNL), Neculai Răţoi (PSD+PC), 
Dénes Seres (UDMR), Vasile Filip Soporan (independent), Nicolae Stan (PD-L), 
Claudiu Ţaga (PNL), Radu Bogdan Ţîmpău (PNL), Eugen Constantin Uricec (PD-
L), Lucia Ana Varga (PNL), Aurel Vlădoiu (PSD+PC), Sorin Ştefan Zamfirescu 
(PD-L), Valeriu Ştefan Zgonea (PSD+PC), fiind absent domnul deputat Relu 
Fenechiu (PNL). 
 
            
 

 PREŞEDINTE,               SECRETAR,   
 
SULFINA BARBU      MIHAI CRISTIAN APOSTOLACHE 
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Red. Expert parlamentar 
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