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PROCES VERBAL 

din zilele de 19 şi 20 aprilie 2011       
 

Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic şi-a 
desfăşurat lucrările în zilele de 19 şi 20 aprilie 2011.     
 
La lucrările Comisiei din data de 19 aprilie a.c., au participat 30 deputaţi, fiind absent: domnul 
deputat Ionel Palăr (PNL) – înlocuit de doamna deputat Alina Gorghiu (PNL).   
În timpul lucrărilor au avut loc următoarele înlocuiri: Moldovan Carmen Ileana (PSD) – 
înlocuită de domnul deputat Neacşu Marian (PSD), Ioan Oltean (PDL) - înlocuit de doamna 
deputat Ardeleanu Sanda-Maria (PDL), domnul deputat Seres Denes (UDMR) - înlocuit de 
doamna deputat Farkas Anna Lili (UDMR). 
 
Din numărul total de 30 membri ai Comisiei, în ziua de 20 aprilie a.c., la lucrări au fost 
prezenţi 29 deputaţi, fiind absent domnul deputat Ionel Palăr (PNL). 
 
La şedinţa din 19 aprilie a.c. au participat ca invitaţi: domnul Laurenţiu Marinescu, secretar 
general în cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, domnul Baba Florin, director 
adjunct în cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, domnul Otobacu Mihai, şef 
serviciu în cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, domnul Suditu Bogdan,  şef 
serviciu în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, domnul Ovidiu Macovei, 
director general adjunct în cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor. 
 
În ziua de 19 aprilie a.c., a avut loc sedinţa comună a Comisiei pentru administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic cu Comisia pentru apărare, ordine publică şi 
siguranţă naţională. 
 
Pe ordinea de zi a şedinţei comune a figurat următorul punct: 
 
PL-x 175/2011 Proiectul de Lege privind unele măsuri speciale necesare pentru încadrarea în 
bugetul aprobat Ministerului Administraţiei şi Internelor pe anul 2011, ce are ca obiect de 
reglementare instituirea unor măsuri speciale pentru încadrarea în bugetul aprobat Ministerului 
Administraţiei şi Internelor pe anul 2011, prin crearea unui mecanism care să permită 
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nominalizarea, pe criterii transparente, a persoanelor ale căror raporturi de serviciu sau de 
muncă vor înceta. 
După primele discuţii, membrii Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională 
au hotărât amânarea sedinţei comune, deoarece aceştia au întocmit un raport preliminar de 
respingere asupra proiectului aflat în discuţie, urmând ca membrii Comisiei pentru 
administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic să se pronunţe asupra 
actului normativ întocmind, la rândul lor, un raport preliminar. Drept urmare, şedinţa comună a 
fost amânată pentru o dată viitoare. 
Membrii Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic au 
luat în discuţie proiectul de Lege privind unele măsuri speciale necesare pentru încadrarea în 
bugetul aprobat Ministerului Administraţiei şi Internelor pe anul 2011(PL-x 175/2011) şi au 
hotărât adoptarea acestuia cu majoritate de voturi (10 voturi împotrivă). 
 
După finalizarea discuţiilor, membrii comisiei au continuat dezbaterea asupra proiectelor 
înscrise pe ordinea de zi: 
 

AVIZE 
 
1. PL-x 146/2011 Proiect de Lege pentru modificarea alin.(3) al art.31 din Legea nr.45/2009 
privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe 
Ionescu-Şişeşti" şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii 
şi industriei alimentare. 
2.  PL-x 147/2011 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.1/2011 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.458/2002 privind calitatea apei potabile 
3.  PL-x 149/2011 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice 
4. PL-x 161/2011Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.11/2011 privind utilizarea indicatorului de referinţă câştigul salarial mediu brut în actele 
normative din domeniul muncii şi protecţiei sociale 
5. Pl-x 169/2011 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 
privind reforma în domeniul sănătăţii 
6. PL-x 176/2011 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.4/2011 pentru 
completarea Ordonanţei Guvernului nr.19/1997 privind transporturile 
 

SESIZĂRI IN FOND 
 
7. Pl-x 113/2011 Propunere legislativă privind înfiinţarea şi funcţionarea societăţilor şi 
depozitelor de colectare a fierului vechi 
8. Pl-x 127/2011 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.46/2008, 
privind Codul Silvic, cu modificările şi completările ulterioare 
9. Pl-x 144/2011 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea actelor normative 
care reglementează regimul juridic al actelor de identitate 
10.  PL-x148/2011Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.9/2011 privind 
stabilirea unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr.1005/2009 al 
Parlamentului European şi al Consiliului din 16 septembrie 2009 privind substanţele care 
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diminuează stratul de ozon şi de abrogare a Ordonanţei Guvernului nr.89/1999 privind regimul 
comercial şi introducerea unor restricţii la utilizarea hidrocarburilor halogenate care distrug 
stratul de ozon. 
11. Pl-x 129/2011 Propunere legislativă privind modificarea Legii numărul 351/2001 privind 
aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a IV-a Reţeaua de localităţi 
12. Pl-x 131/2011 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.21 din Legea 
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
13.  Pl-x 132/2011 Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.215/2001 
a administraţiei publice locale şi a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali 

 
 

La punctul 1 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege pentru modificarea alin.(3) al 
art.31 din Legea nr.45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole 
şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile 
agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare (PL-x 146/2011), ce are ca obiect de 
reglementare modificarea art.31 alin.(3) din Legea nr.45/2009 privind organizarea şi 
funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti" şi a 
sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei 
alimentare, cu modificările ulterioare. 
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 21 martie 2011 
(nr. voturi: DA= 104 NU=1 AB=1), Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul de 
lege. 
Supusă dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu majoritate de 
voturi (4 abţineri). 
La punctul 2 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.1/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr.458/2002 privind calitatea 
apei potabile (PL-x 147/2011), ce are ca obiect modificarea şi completarea Legii nr.458/2002 
privind calitatea apei potabile, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea 
transpunerii complete şi a aplicării corecte a prevederilor Directivei nr.98/83/CE a Consiliului 
din 3 noiembrie 1998 privind calitatea apei destinate consumului uman, în contextul 
îndeplinirii obligaţiilor asumate de România, în calitatea sa de stat membru al Uniunii 
Europene. 
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 23 martie 2011, 
Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul de ordonanţă. 
Supusă dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu unanimitate de 
voturi. 
La punctul 3 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile 
publice (PL-x 149/2011), ce are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în scopul accentuării funcţiei 
preponderent educative a sistemului de sancţionare a contravenţiilor în domeniu. 
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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 23 martie 2011, 
Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul de lege. 
Supusă dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost avizat amânat cu unanimitate de 
voturi. 
La punctul 4 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.11/2011 privind utilizarea indicatorului de referinţă câştigul salarial 
mediu brut în actele normative din domeniul muncii şi protecţiei sociale (PL-x 161/2011), ce 
are ca obiect înlocuirea din cuprinsul Capitolului IV din Legea nr.329/2009 privind 
reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea 
mediului de afaceri şi respectarea acordurilor - cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar 
Internaţional, cu modificările şi completările ulterioare, a sintagmei „salariul mediu brut pe 
economie utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat" cu sintagma „câştigul 
salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat". 
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 28 martie 2011,  
Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul de ordonanţă de urgenţă. 
Supusă dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu unanimitate de 
voturi. 
La punctul 5 al ordinii de zi a fost prezentată propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (Pl-x 169/2011), ce are ca 
obiect de reglementare modificarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu 
modificările şi completările ulterioare, astfel încât desemnarea membrilor consiliului de 
administraţie al caselor de asigurări de sănătate judeţene şi a municipiului Bucureşti, să asigure 
creşterea accesibilităţii la servicii medicale a celor ce contribuie la asigurările sociale de 
sănătate. 
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 
30 martie 2011, 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 prezentat proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.4/2011 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr.19/1997 privind 
transporturile (PL-x 176/2011), ce are ca obiect completarea Ordonanţei Guvernului nr. 
19/1997 privind transporturile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul 
atribuirii Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii a exerciţiului funcţiei de autoritate de 
management în sectorul transporturi pentru proiectele finanţate din fonduri externe 
nerambursabile acordate României, aşa cum se arată în Nota de fundamentare. 
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 28 martie 2011,  
Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul de ordonanţă de urgenţă. 
Supusă dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu unanimitate de 
voturi. 
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La punctul 7 al ordinii de zi a fost prezentată propunere legislativă privind înfiinţarea şi 
funcţionarea societăţilor şi depozitelor de colectare a fierului vechi (Pl-x 113/2011), ce are ca 
obiect de reglementare înfiinţarea şi funcţionarea societăţilor şi depozitelor de colectare a 
fierului vechi, precum şi stabilirea unor obligaţii pentru persoanele fizice şi juridice care 
predau fier vechi.  
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 
09 martie 2011, Consiliul Legislativ avizează favorabil propunerea legislativă, Guvernul NU 
susţine propunerea legislativă. 
Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost respinsă cu unanimitate de 
voturi. 

La punctul 8 al ordinii de zi a fost prezentată propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.46/2008, privind Codul Silvic, cu modificările şi completările ulterioare 
(Pl-x 127/2011), ce are ca obiect de reglementare completarea cu un nou articol art.341 a Legii 
nr.46/2008 - Codul silvic, cu modificările şi completările ulterioare, urmărindu-se ca, prin 
derogare de la prevederile art.34 alin.(l), unele drumuri şi căi ferate forestiere să poată fi trecute, 
în condiţiile legii, din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a 
Pădurilor -"Romsilva", în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale şi în 
administrarea consiliilor judeţene sau locale, după caz. 
Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic a fost sesizată 
pentru dezbatere în 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 organice, Camera 
Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a respins propunerea legislativă în şedinţa din 
7 martie 2011, Consiliul Legislativ avizează favorabil propunerea legislativă, Guvernul NU 
susţine propunerea legislativă, Guvernul NU susţine propunerea legislativă. 
Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost respinsă cu unanimitate de 
voturi. 
La punctul 9 al ordinii de zi a fost prezentată propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea actelor normative care reglementează regimul juridic al actelor de identitate (Pl-x 
144/2011), ce are ca obiect de reglementare modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, 
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.290/2005, cu modificările şi completările 
ulterioare, a Ordonanţei Guvernului nr.69/2002 privind regimul juridic al cărţii electronice de 
identitate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.285/2003, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, precum şi modificarea şi completarea Hotărârii 
Guvernului nr.839/2006 privind forma şi conţinutul actelor de identitate, ale autocolantului 
privind stabilirea reşedinţei şi ale cărţii de imobil, cu modificările ulterioare. 
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 martie 2011, Consiliul Legislativ avizează favorabil propunerea legislativă, Guvernul NU 
susţine propunerea legislativă, Guvernul NU susţine propunerea legislativă. 
Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost respinsă cu majoritate de 
voturi (3 voturi împotrivă). 
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La punctul 10 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.9/2011 privind stabilirea unor măsuri pentru punerea în aplicare a 
Regulamentului (CE) nr.1005/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 
septembrie 2009 privind substanţele care diminuează stratul de ozon şi de abrogare a 
Ordonanţei Guvernului nr.89/1999 privind regimul comercial şi introducerea unor restricţii la 
utilizarea hidrocarburilor halogenate care distrug stratul de ozon (PL-x 148/2011), ce are ca 
obiect de reglementare stabilirea unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului 
(CE) nr. 1005/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 octombrie 2009 privind 
substanţele care diminuează stratul de ozon şi de abrogare a Ordonanţei Guvernului nr.89/1999 
privind regimul comercial şi introducerea unor restricţii la utilizarea hidrocarburilor halogenate 
care distrug stratul de ozon, aprobată cu modificări prin Legea nr. 159/2000. 
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 23 martie 2011,  
Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul de ordonanţă de urgenţă. 
Supus dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost amânat cu unanimitate de voturi. 

La punctul 11 al ordinii de zi a fost prezentată propunere legislativă privind modificarea Legii 
numărul 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a 
IV-a Reţeaua de localităţi (Pl-x 129/2011), ce are ca obiect de reglementare modificarea art.7 
alin.(l) din Legea nr.351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - 
Secţiunea a IV-a - Reţeaua de localităţi, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul 
prevederii posibilităţii asocierii într-un parteneriat volunta^în scopul înfiinţării de zone 
metropolitane aferente spaţiului urban pentru unităţile administrativ-teritoriale din zona 
municipiilor reşedinţă de judeţ, şi nu numai a unităţilor administrativ-teritoriale din zona 
municipiilor de rangul I, astfel cum se prevede în prezent. 
S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor organice, Camera 
Deputaţilor este Primă Cameră Sesizată, Consiliul Legislativ avizează favorabil propunerea 
legislativă. 
Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost adoptată cu unanimitate de 
voturi. 
La punctul 12 al ordinii de zi a fost prezentată propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea art.21 din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
(Pl-x 131/2011), ce are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea art.21 alin.(3) din 
Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, în sensul interzicerii contractării serviciilor juridice ale unui avocat sau societăţi de 
avocatură pentru a reprezenta „interesele unităţii administrativ-teritoriale, respectiv ale 
autorităţilor 
şi instituţiilor, societăţilor comerciale/regii autonome, înfiinţate sau aflate în subordonarea 
autorităţilor administraţiei publice locale în justiţie", din cauza cheltuielilor considerabile 
efectuate, care au depăşit, în anumite cazuri, cuantumul celor efectuate cu structurile juridice 
care funcţionează în aparatul propriu. 
Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic a fost sesizată 
pentru dezbatere în fond şi întocmirea unui raport comun cu Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi. 
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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 încă nu şi-a exprimat punctul de vedere. 
Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost amânată cu unanimitate de 
voturi. 
La punctul 13 al ordinii de zi a fost prezentată propunere legislativă privind modificarea şi 
completarea Legii nr.215/2001 a administraţiei publice locale şi a Legii nr.393/2004 privind 
Statutul aleşilor locali(Pl-x 132/2011), ce are ca obiect de reglementare modificarea Legii 
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
şi a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, 
în sensul ca viceprimarul să fie numit de către primar din rândul consilierilor locali în funcţie, 
aceasta fiind, potrivit Expunerii de motive, „o soluţie practică menită să flexibilizeze activitatea 
autorităţilor administraţiei publice locale". 
Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic a fost sesizată 
pentru dezbatere în 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, Consiliul Legislativ avizează favorabil propunerea 
legislativă, Guvernul încă nu şi-a exprimat punctul de vedere. 
Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost amânată cu unanimitate de 
voturi. 

 
 

În ziua de 20 aprilie 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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