
 
 
 
 

    Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ,  AMENAJAREA TERITORIULUI SI 
ECHILIBRU ECOLOGIC 

 
03.02. 2011 

 
PROCES VERBAL 

din zilele de 2 si 3 februarie 2011       
 
Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic şi-a 
desfăşurat lucrările în zilele de 2 şi 3 februarie 2011.     

 
Din numărul total de 31 membri ai Comisiei, în ziua de 2 februarie a.c., la lucrari au fost 
prezenţi 29 deputaţi, fiind absenţi: Buta Sorin Gheorghe (PDL) şi Fenechiu Relu (PNL). 

 
La şedinţa din 2 februarie a.c. au participat ca invitaţi: domnul Eugen Curteanu, secretar de 
stat în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, domnul Marin Anton, 
secretar de stat în cadrul Ministerului Mediului şi Pădurilor, domnul deputat Nica Nicolae- 
Ciprian si domnul Constantin Rebedea, consilier în cadrul Ministerului Educaţiei şi 
Cercetării. 

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

 
 

SESIZĂRI IN FOND 
 
1. PLx 442/2009 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.7 din Legea 
50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare 
2. PLx 141/2010 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.90/2003 
privind vânzarea spaţiilor aflate în proprietatea privată a statului sau a unităţilor administrativ-
teritoriale, destinate sediilor partidelor politice 
3. PLx 285/2010 Propunere legislativă privind unele măsuri pentru asigurarea spaţiilor 
necesare desfăşurării activităţii confederaţiilor sindicale reprezentative la nivel naţional 
4. PLx 501/2010 Proiect de Lege pentru modificarea art.32 alin.(3) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.195/2005 privind protecţia mediului. 
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5. PLx 775/2010 Propunere legislativă pentru modificarea art.19 alin.1 lit.e din Legea 
nr.340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului 
6. PLx 707/2010 Propunere legislativă privind schimbarea denumirii comunei Brazii, judeţul 
Ialomiţa, în Răduleşti 
7. Pl-x 773/2010 Propunere legislativă pentru completarea art.6 din Ordonanţa de urgenţă 
nr.18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe 
8. Pl-x774/2010 Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.119/1996 cu 
privire la actele de stare civilă 

 
 

La punctul 1 al ordinii de zi a fost prezentată propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea art.7 din Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare (Pl-x 442/2009), ce are ca obiect de 
reglementare completarea art.7 din Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor 
de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul că, dacă în 
termen de 30 de zile de la data depunerii documentaţiei complete, autorizaţia nu a fost 
emisă, aceasta să fie considerată aprobată tacit. De asemenea, se propune competarea 
aceluiaşi art. 7, cu un nou alineat, alin. (3), care prevede că termenul prevăzut la alin. (2) 
curge după completarea documentaţiei. 
S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor organice, Camera 
Deputaţilor este Cameră decizională,  28.10.2009 - primire raport favorabil de la: 
Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic, 
03.11.2009 - adoptata de Camera Deputatilor, 13.11.2009 - trimitere la Preşedintele 
României pentru promulgare, Comisia sesizată pentru aviz este Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi - 06.10.2009 – aviz favorabil, Consiliul Legislativ avizează negativ 
propunerea legislativă, Guvernul NU susţine propunerea legislativă. 
Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost respinsă cu unanimitate de 
voturi. 
Totodată,  membrii Comisiei au solicitat Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului să 
trimită, în termen de o lună de zile, un studiu comparat care să cuprindă proceduri şi 
reglementări ale legislatiei românesti şi europene referitor la eliberarea autorizaţiilor de 
construcţii. S-a solicitat, de asemenea, o situaţie cu numărul sesizărilor venite către minister, 
precum şi modul în care acestea au fost soluţionate.  
La punctul 2 al ordinii de zi a fost prezentată propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.90/2003 privind vânzarea spaţiilor aflate în proprietatea privată a 
statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, destinate sediilor partidelor politice (Pl-
x141/2010), ce are ca obiect reglementarea posibilităţii cumpărării şi a altor spaţii, 
reprezentând extinderi sau dependinţe, aferente spaţiilor achiziţionate şi destinate sediilor 
partidelor politice, prin excepţie de la prevederile alin. (1) al art. (4) din Legea nr. 90/2003 
privind vânzarea spaţiilor aflate în proprietatea privată a statului sau a unităţilor 
administrativ-teritoriale, destinate sediilor partidelor politice, cu completările ulterioare. 
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 29 martie 2010, Consiliul Legislativ avizează favorabil propunerea legislativă, 
Guvernul NU susţine propunerea legislativă. 
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Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost amânată cu unanimitate de 
voturi. 
La punctul 3 al ordinii de zi a fost prezentată propunere legislativă privind unele măsuri 
pentru asigurarea spaţiilor necesare desfăşurării activităţii confederaţiilor sindicale 
reprezentative la nivel naţional (Pl-x 285/2010), ce are ca obiect de reglementare atribuirea 
în folosinţă gratuită, pe perioada existenţei confederaţiilor sindicale reprezentative la nivel 
naţional, a spaţiilor aflate în proprietatea publică sau privată a statului sau a unităţilor 
administrativ-teritoriale, utilizate, în prezent, ca sedii de aceste confederaţii 
sindicale.Totodată, în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a legii, confederaţiile 
sindicale reprezentative la nivel naţional ar putea să opteze pentru cumpărarea imobilelor 
folosite ca sedii şi aflate în domeniul privat al statului sau al unităţilor administrativ-
teritoriale. 
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 26 aprilie 2010, Consiliul Legislativ avizează negativ propunerea legislativă, 
Guvernul NU susţine propunerea legislativă. 
Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost respinsă cu unanimitate de 
voturi. 
La punctul 4 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege pentru modificarea art.32 
alin.(3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind protecţia mediului (Pl-x 
501/2010), ce are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr.265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul 
asigurării unei mai stricte şi riguroase reglementări a problematicii privitoare la construirea 
centrelor de gestionare sau de depozitare a deşeurilor industriale, a rafinăriilor, a instalaţiilor 
pentru producerea îngrăşămintelor chimice, a combinatelor siderurgice, a centralelor 
nucleare sau a centralelor electrice care utilizează elemente radioactive, precum şi a altor 
unităţi industriale care produc poluanţi sau deşeuri periculoase în perimetrul unităţilor 
administrativ - teritoriale, mai ales în zonele protejate natural sau aflate pe litoralul Mării 
Negre, în vederea întăririi măsurilor de protecţie a mediului şi, implicit, de realizare a unui 
nivel adecvat de protejare a sănătăţii publice. 
S-a arătat că proiectul de Lege se încadrează în categoria legilor ordinare şi Camera Camera 
Deputaţilor este Cameră decizională, Senatul a adoptat proiectul de ordonanţă de 
urgenţă în şedinţa din din 15 septembrie 2010, Consiliul Legislativ avizează favorabil 
proiectul de lege, Guvernul NU susţine proiectul de lege. 
Supusă dezbaterilor, respectivul proiect de Lege a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 
La punctul 5 al ordinii de zi a fost prezentată propunere legislativă pentru modificarea 
art.19 alin.1 lit.e din Legea nr.340/2004 privind prefectul şi instituţia 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. 
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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, Consiliul Legislativ avizează favorabil propunerea legislativă, 
Guvernul NU susţine propunerea legislativă. 
Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost amânată cu unanimitate de 
voturi. 
La punctul  6 al ordinii de zi a fost prezentată propunere legislativă privind schimbarea 
denumirii comunei Brazii, judeţul Ialomiţa, în Răduleşti (Pl-x 707/2010), ce are ca obiect de 
reglementare schimbarea denumirii comunei Brazii, din judeţul Ialomiţa, în Răduleşti. 
S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor organice, - Camera 
Deputaţilor este Primă Cameră Sesizată, Consiliul Legislativ avizează favorabil 
propunerea legislativă, Guvernul susţine propunerea legislativă. 
Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost adoptată cu unanimitate de 
voturi. 
La punctul  7 al ordinii de zi a fost prezentată propunere legislativă pentru completarea art.6 
din Ordonanţa de urgenţă nr.18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de 
locuinţe (Pl-x 773/2010), ce are ca obiect de 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. 
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 avizează favorabil propunerea legislativă, Guvernul 
nu şi-a exprimat încă punctul de vedere pentru propunerea legislativă. 
Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost amânată cu unanimitate de 
voturi. 
La punctul  8 al ordinii de zi a fost prezentată propunere legislativă privind modificarea şi 
completarea Legii nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă (Pl-x 774/2010), ce are ca 
obiect ca obiect modificarea art.3 alin.(3) din Legea nr.l 19/1996 cu privire la actele de stare 
civilă, republicată, intervenţiile vizând ca primarii să poată delega sau retrage, după caz, 
exercitarea atribuţiilor de ofiţer de stare civilă şi viceprimarului. 
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,Consiliul Legislativ avizează favorabil propunerea legislativă, Guvernul 
susţine propunerea legislativă. 
Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost amânată cu unanimitate de 
voturi. 

 
 

În ziua de 2 februarie a.c., ora 16.00 a avut loc sedinţa comună a Comisiei pentru 
administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic cu Comisia pentru buget, 
finanţe şi bănci. 
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Din numărul total de 31 de membri ai Comisiei au fost prezenti 29 deputati, fiind absenţi: Buta 
Sorin Gheorghe (PDL) şi Fenechiu Relu (PNL). La lucrările sedinţei comune, domnii deputaţi 
Bobes Marin (PDL) şi Sereş Denes (UDMR) au fost înlocuiţi de doamna deputat Stoica 
Mihaela (PDL) şi respectiv, de domnul deputat Antal Istvan (UDMR). 
 
La şedinţa comună a Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 
ecologic şi a Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci din data 2 februarie a.c. au participat ca 
invitaţi: domnul Gheorghe Gherghina, secretar de stat în cadrul Ministerului Finantelor 
Publice, domnul Mihai Capră, secretar de stat in cadrul Ministerului Administratiei si 
Internelor, domnul Dan Marinescu, director in cadrul Ministerului Administratiei si 
Internelor, domnul Cojoc Marin, director în cadrul Ministerului Finantelor Publice, doamna 
Ioana Burlă, director general în cadrul Ministerului Finantelor Publice şi domnul Radu 
Comşa, consilier în cadrul Ministerului Finantelor Publice. 
 
 
Pe ordinea de zi a şedinţei comune din 2 februarie a.c. au figurat următoarele puncte: 
 
1. PL-x 410/2010  Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.273/2006 privind finanţele publice 
locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare. 
În urma dezbaterilor, respectivul proiect de Lege a fost amânat cu unanimitate de voturi. 
2. PL-x 594/2010 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.55/2010 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice. 
În urma dezbaterilor, respectivul proiect de Lege a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 
 

 
La punctul 1 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.273/2006 
privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare (Pl-x 
410/2010), ce are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr.273/2006 
privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulrterioare, în sensul creşterii 
dişciplinei financiare prin adoptarea unor măsuri care vor duce la diminuarea arieratelor cu 
un management financiar imprudent, a predictibilităţii şi a transparenţei execuţiei bugetare la 
nivelul autorităţilor administraţiei locale, reducerea deficitului dintre veniturile şi cheltuielile 
publice locale şi instituirea unui control asupra datoriei publice locale. 
S-a arătat că proiectul de Lege se încadrează în categoria legilor ordinare şi Camera Camera 
Deputaţilor este Cameră decizională, Senatul a adoptat proiectul de ordonanţă de 
urgenţă în şedinţa din 24 august 2010, Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul de 
ordonanţă de urgenţă, Consiliul Economic şi Social avizează favorabil proiectul de 
ordonanţă de urgenţă. 
Supusă dezbaterilor, respectivul proiect de Lege a fost amânat cu unanimitate de voturi. 
La punctul 2 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.55/2010 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice 
(Pl-x 594/2010), ce are ca obiect reducerea cu 20 % a cheltuielilor cu bunurile şi serviciile 
prevăzute în bugetele aprobate ordonatorilor de credite pe anul 2010 şi rămase de executat 
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pentru semestrul II precum şi diminuarea cu 50% a normativelor de cheltuieli privind 
consumul de carburanţi, prevăzute în anexa nr. 3 la Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 
privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi 
instituţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr.247/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
S-a arătat că proiectul de Lege se încadrează în categoria legilor organice şi Camera Camera 
Deputaţilor este Cameră decizională, Senatul a adoptat proiectul de ordonanţă de 
urgenţă în şedinţa din 18 noiembrie 2010, Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul 
de ordonanţă de urgenţă. 
Supusă dezbaterilor, respectivul proiect de Lege a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 

 
DIVERSE 

 
La punctul 1 al secţiunii Diverse, doamna preşedinte Sulfina Barbu a informat membrii 
comisiei despre invitaţia de a participa în ziua de 22 februarie 2011, ora 11 (Sala N. 
Balcescu, nivel P), cu ocazia vizitei Delegaţiei parlamentare franceze la Adunarea 
Parlamentară a Consiliului Europei (APCE), la o întrevedere de lucru comună cu membri ai 
Comisiei pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului a Senatului 
şi ai Comisiilor pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională ale Parlamentului 
României. 

 
La punctul 2 al secţiunii Diverse, membrii comisiei au fost informaţi despre un proiect de 
relansare a litoralului românesc aparţinând unei companii italiene. Valoarea totală a proiectului 
este de 5 miliarde de euro, sumă asigurată de bănci din Italia şi Marea Britanie. Proiectul va 
cuprinde zona municipiului Eforie, iar materialele folosite pentru construirea complexului sunt 
suta la suta ecologice.  

 
 

În ziua de 3 februarie 2011, 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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