
  PARLAMENTUL ROMÂNIEI    
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ,                 12.03.2009        
AMENAJAREA TERITORIULUI SI ECHILIBRU                      

                        ECOLOGIC   
 

                                                                                  
PROCES VERBAL 

 din zilele de 10, 11 şi 12 martie 2009  
 
           La lucrările şedinţei Comisiei din zilele de 10, 11 şi 12 martie 2009, din 

numărul total de 31 deputaţi membri ai Comisiei, au fost prezenţi 28 deputaţi, fiind 

absenţi domnii deputaţi: Victor Boiangiu (PD-L), Radu Bogdan Ţîmpău (PNL) 

Eugen Constantin Uricec (PD-L). 

În ziua de 10 martie 2009, Comisia pentru administraţie publică, amenajarea 

teritoriului şi echilibru ecologic şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă comună cu 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice. 

             Lucrările şedinţei comune, au fost conduse de domnul deputat Valeriu 

Tabără, preşedinte al Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 

servicii specifice.   

La dezbateri, au participat ca invitaţi, în ziua de 10 martie 2009: domnul 

Marian Hoinaru, Secretar de Stat în cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi 

Dezvoltării Rurale, domnul Silviu Megan, Director în cadrul Ministerului Mediului, 

domnul Valentin Buksz, Preşedinte în cadrul Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi 

Acvacultură, domnul Dimulescu Nicolae, Preşedinte în cadrul Rompescaria, domnul 

Popescu Ştefan, Preşedinte în cadrul Federaţiei Naţionale a Pescarilor Sportivi din 

România, domnul Togor Vasile Mihai, Vicepreşedinte în cadrul Federaţiei Naţionale 

a Pescarilor Sportivi din România, domnul Iosif Benko, Preşedinte al Comisiei de 

Competiţii din cadrul Federaţiei Naţionale a Pescarilor Sportivi din România, domnul 

Sanda Lucian, Preşedinte în cadrul Federaţiei Organizaţiilor de Pescari „Delta 

Dunării”, domnul Pascale Mircea, Preşedinte în cadrul Asociaţiei Patronale a 

Pescuitului „Delta Dunării”.   
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 Pe ordinea de zi a şedinţei comune au figurat dezbateri cu privire la proiectul 

de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.23/2008 privind 

pescuitul şi acvacultura (Plx 363/2008), ce are ca obiect de reglementare conservarea, 

administrarea şi exploatarea resurselor vii, precum şi activitatea de acvacultură, în 

concordanţă cu reglementările Uniunii Europene. Se preconizează înfiinţarea 

Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură, cu personalitate juridică, finanţată 

de la bugetul de stat, în subordinea autorităţii publice centrale, care administrează 

toate activităţile legate de pescuit şi acvacultură, autoritate de management a 

programului operaţional sectorial, în domeniul pescuitului şi acvaculturii. 

Pentru acest proiect de Lege s-a precizat că a fost adoptat de Senat, Consiliul 

Legislativ a dat aviz favorabil, Comisia pentru industrii şi servicii a dat aviz 

favorabil, cu observaţii, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a dat aviz favorabil, 

iar Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

Respectivul proiect de Lege a fost supus dezbaterilor pe articole şi cu 

amendamentele înregistrate la cele două Comisii, discutându-se până  la Capitolul II, 

după care lucrările şedinţei comune au fost suspendate, urmând a se relua în cadrul  

săptămânii următoare. 

 

In ziua de 11 martie 2009, a avut loc şedinţa Comisiei pentru administraţie 

publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic. 

          Lucrările şedinţei din ziua de 11 martie 2009, au fost conduse de către domnul 

deputat Mircea Duşa, vicepreşedinte al Comisiei pentru administraţie publică, 

amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic. 

          La dezbateri, au participat ca invitaţi, în ziua de 11 martie 2009: domnul Dorin 

Bădulescu, Secretar de Stat în cadrul Ministerului Mediului, domnul Silviu Megan, 

Director în cadrul Ministerului Mediului, doamna Ana Maria Comănoiu, Consilier în 

cadrul Ministerului Mediului, domnul Adrian Chesaru, Consilier în cadrul 

Ministerului Mediului, doamna Roxana Ionescu, Consilier în cadrul Ministerului 

Mediului,  doamna Doina Frantz, Director în cadrul Ministerului Mediului, doamna 



 3 
 
Tatiana Preda, Director în cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării 

Rurale, domnul Ioan Andreica, Secretar de Stat în cadrul Ministerului Dezvoltării 

Regionale şi Locuinţelor, doamna Anca Ginavar, Director în cadrul Ministerului 

Dezvoltării Regionale şi Locuinţelor, domnul Marius Vasiliu, Consilier în cadrul 

Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţelor, domnul Brezuică Cornel, Director 

în cadrul Administraţiei Fondului pentru Mediu, doamna Claudia Cojocaru, Şef 

Serviciu în cadrul Administraţiei Fondului pentru Mediu, domnul Aurel Dumitrescu, 

Consilier în cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, domnul Liviu 

Grădinaru, Director în cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, domnul 

Marin Pătuleanu, Consilier în cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, 

domnul Baba Florin, Consilier juridic în cadrul Ministerului Administraţiei şi 

Internelor, doamna Elena Nicolaescu, Consilier în cadrul Ministerului Finanţelor 

Publice. 

Pe ordinea de zi a şedinţei Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea 

teritoriului şi echilibru ecologic, din data de 11 martie 2009, au figurat următoarele 

puncte: 

AVIZ  

1. PLx 163/2009 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.186/2008 cu privire la rectificarea bugetului 

de stat pe anul 2008 

 

SESIZARI IN FOND 

2. PLx 719/2007 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.43/2007 privind introducerea deliberată în 

mediu şi introducerea pe piaţă a organismelor modificate 

genetic 
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3. PLx 248/2008 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.13/2008 pentru modificarea şi completarea 

Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.51/2006 

şi a Legii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare 

nr.241/2006 

- Raportori: Zanfir Iorguş, Seres Denes, Lucia Varga  

4. PLx 681/2008 Propunere legislativă privind protecţia spaţiilor verzi 

5. PLx 687/2008 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 

nr.25/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul 

pentru mediu 

6. PLx 565/2008 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă 

7. PLx 63/2009 Propunere legislativă privind obligativitatea Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti cât şi a consiliilor 

locale de a înfiinţa pieţe agroalimentare sociale la un 

număr de cel mult 20 000 de locuitori 

8. PLx 69/2009 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.96/2002 privind 

acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii 

din clasele I-VIII din învăţământul de stat, precum şi 

pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat cu program 

normal de 4 ore 

9. PLx 99/2009 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.165/2008 privind transmiterea unui imobil 

din domeniul public al statului şi din administrarea 

Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile - 

Administraţia Naţională "Apele Române" în domeniul 

public al comunei Negrileşti şi în administrarea 
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Consiliului Local al Comunei Negrileşti, judeţul Galaţi 

10. PLx 103/2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 184/2008 pentru modificarea Ordonanţei 

Guvernului nr.69/2002 privind regimul juridic al cărţii 

electronice de identitate 

11. PLx 109/2009 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.215/2008 privind unele măsuri pentru 

susţinerea programelor de dezvoltare a construcţiei de 

locuinţe la nivel naţional 

12. PLx 110/2009 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 217/2008 privind reluarea pentru anul 2009 

a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto 

naţional 

 

DIVERSE 

1. Scrisoare deschisă din partea unor ONG-uri ce acţionează în domeniul 

protecţiei mediului; 

2. Scrisoare deschisă din partea Asociaţiei Salvaţi Bucureştiul şi alte asociaţii; 

3. Scrisoare din partea primăriei Roşia Montană, judeţul Alba (primar Eugen 

Furdui). 

 

La punctul 1 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.186/2008 cu privire la rectificarea bugetului de 

stat pe anul 2008 (PLx 163/2009), ce are ca obiect de reglementare rectificarea 

bugetului de stat pe anul 2008, aprobat prin Legea nr.388/2007, cu modificările şi 

completările ulterioare, fiind prevăzută diminuarea cu suma de 570,0 milioane lei a 

veniturilor şi cheltuielilor bugetului de stat pe anul 2008 şi majorarea cu aceeaşi sumă a 

sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pe anul 2008, pentru finanţarea 

cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor, municipiilor, sectoarelor municipiului 
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Bucureşti, oraşelor şi comunelor, precum şi pentru finanţarea sistemului de protecţie a 

copilului şi a centrelor de asistenţă socială a persoanelor cu handicap, drepturilor 

privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din clasele I-VIII din 

învăţământul preuniversitar de stat şi pentru copii preşcolari din grădiniţele de stat cu 

program normal de 4 ore şi cheltuielilor aferente învăţământului special şi centrelor 

judeţene de resurse şi asistenţă educaţională. 

S-a precizat că în raport de conţinutul şi natura sa, proiectul de Lege se 

încadrează în categoria legilor ordinare şi Consiliul Legislativ a dat aviz favorabil cu 

observaţii şi propuneri. 

În urma dezbaterilor, respectivul proiect de Lege a fost avizat favorabil, 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.43/2007 privind introducerea deliberată în 

mediu şi introducerea pe piaţă a organismelor modificate genetic      (PLx 719/2007). 

Această intervenţie normativă urmăreşte realizarea unui sistem funcţional 

privind introducerea deliberată în mediu şi introducerea pe piaţă a organismelor 

modificate genetic, prin clarificarea responsabilităţilor factorilor implicaţi în acest 

domeniu, obligativitatea asigurării evidenţei stricte a organismelor modificate genetic 

care sunt introduse deliberat în mediu şi pe piaţă, şi aplicarea de sancţiuni sporite în 

caz de neconformare. 

S-a precizat că în raport de conţinutul şi natura sa, proiectul de Lege se 

încadrează în categoria legilor ordinare, a fost adoptat de Senat, Consiliul Legislativ a 

dat aviz favorabil, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a dat aviz favorabil, 

Comisia pentru sănătate şi familie a dat aviz favorabil, Camera Deputaţilor este 

Cameră Decizională. 

Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 

ecologic, a fost sesizată pentru dezbatere pe fond şi întocmirea unui raport comun cu 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice. 
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Domnul vicepreşedinte Mircea Duşa, a precizat că acest act normativ se află de 

multă vreme pe ordinea de zi a Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea 

teritoriului şi echilibru ecologic, adoptarea lui fiind amânată de mai multe ori, din 

cauza lipsei consensului dintre Ministerul Mediului şi Ministerul Agriculturii, 

Pădurilor şi Dezvoltării Rurale.  

In continuare, anunţând că cele două ministere au depus la secretariatul Comisiei, 

un punct de vedere comun însoţit de amendamente, în cursul săptămânii anterioare, s-

a trecut la dezbaterea pe articole, cu amendamentele respective. 

Constatând că nu există divergenţe, preşedintele de şedinţă a propus adoptarea 

proiectului de Lege, în forma prezentată, cu amendamente.  

La acest punct, domnul deputat Attila Korodi, secretarul Comisiei a solicitat să se 

supună la vot amânarea, pentru o săptămână, a luării deciziei cu privire la  respectivul 

proiect de Lege, motivând că nu a avut suficient timp să analizeze amendamentele 

celor două ministere. Propunerea a fost respinsă cu majoritate de voturi (3 împotrivă şi 

o abţinere). 

Ca urmare, domnul vicepreşedinte Mircea Duşa a supus votului propunerea de 

întocmire a unui raport de adoptare, cu amendamente, a proiectului de Lege. 

Propunerea a fost votată favorabil, cu majoritate de voturi (1 împotrivă şi 2 abţineri). 
 

La punctul 3 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.13/2008 pentru modificarea şi completarea 

Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.51/2006 şi a Legii serviciului de 

alimentare cu apă şi de canalizare nr.241/2006 (PLx 248/2008). Raportori: domnul 

deputat Zanfir Iorguş, domnul deputat Seres Denes, doamna deputat Lucia Varga. 

Acest proiect de lege are ca obiect de reglementare adaptarea actelor normative 

enumerate, la schimbările intervenite după intrarea lor în vigoare şi eliminarea 

contradicţiilor semnalate, între prevederile principalelor acte normative ce 

reglementează acest domeniu. 

S-a precizat că în raport de conţinutul şi natura sa, proiectul de Lege se 

încadrează în categoria legilor organice, a fost adoptat de Senat, Consiliul Legislativ a 
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dat aviz favorabil, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a dat aviz favorabil, 

Consiliul Economic şi Social a dat aviz favorabil, Camera Deputaţilor este Cameră 

Decizională. 

Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 

ecologic, a fost sesizată pentru dezbatere pe fond şi întocmirea unui raport comun cu 

Comisia pentru industrii şi servicii. 

 În urma discuţiilor şi a analizei realizate, respectivul  proiect de Lege a fost 

adoptat, cu amendamente, cu unanimitate de voturi. 
 
 

La punctul 4 al ordinii de zi, a fost prezentată propunerea legislativă privind 

protecţia spaţiilor verzi (PLx 681/2008), ce are ca obiect reglementarea protecţiei 

spaţiilor verzi din mediu urban, prin interzicerea tăierii vegetaţiei şi executării de 

construcţii în perimetrul acestor spaţii, urmând ca până în anul 2015 să se extindă 

suprafaţa spaţiilor verzi, în fiecare localitate, până la minimum 26 mp pentru fiecare 

locuitor, interzicându-se totodată schimbarea destinaţiei spaţiilor verzi, prevăzute în 

planurile de urbanism.  

Aspectele cuprinse în această iniţiativă legislativă sunt reglementate de 

asemenea, prin OUG nr.114/2007 pentru modificarea şi completarea OUG 

nr.195/2005 privind protecţia mediului şi prin Legea nr.24/2007 privind reglementarea 

şi administrarea spaţiilor verzi din zonele urbane 

S-a arătat că în raport de conţinutul şi natura sa, propunerea legislativă se 

încadrează în categoria legilor organice, Camera Deputaţilor este Cameră decizională, 

Senatul a respins propunerea legislativă, Consiliul Legislativ a dat aviz negativ, 

Comisia juridică de disciplină şi imunităţi a dat aviz negativ, Guvernul nu susţine 

adoptarea. 

În urma discuţiilor şi a analizei realizate, s-a hotărât menţinerea raportului iniţial 

de respingere, cu unanimitate de voturi. 
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La punctul 5 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei Guvernului nr.25/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu (PLx 687/2008), ce 

are ca obiect de reglementare aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.25/2008 pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.196/2005 privind 

Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.105/2006, cu 

modificările şi completările ulterioare, în sensul stabilirii de noi atribuţii privind 

aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli a Fondului pentru mediu şi introducerea 

de noi taxe pe poluare, respectiv taxa pe poluarea produsă de autovehicule şi ecotaxa, 

în cuantum de 0,2lei/bucată pentru pungile de tip sacoşă, confecţionate din materiale 

care nu sunt biodegradabile. 

S-a precizat că în raport de conţinutul şi natura sa, proiectul de Lege se 

încadrează în categoria legilor ordinare, a fost adoptat de Senat, Consiliul Legislativ a 

dat aviz favorabil, cu observaţii, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a dat aviz 

favorabil, Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 

specifice a dat aviz favorabil, Comisia pentru industrii şi servicii a dat aviz favorabil, 

cu amendamente, Camera Deputaţilor este Cameră Decizională. 

În urma discuţiilor şi a analizei realizate, respectivul  proiect de Lege a fost 

amânat, cu unanimitate de voturi, în vederea studierii amendamentelor de către 

membrii Comisiei şi al corelării acestora, cu punctul de vedere al Administraţiei 

Fondului pentru Mediu şi al Ministerului Mediului.  Termen amânare: 1 săptămână. 
 

La punctul 6 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege pentru modificarea 

şi completarea Legii nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă     (PLx 565/2008), 

prin care se prevede armonizarea legislaţiei în materia stării civile cu normele 

incidente din conţinutul altor acte normative, descentralizarea unor activităţi, prin 

transferul unor competenţe ale autorităţilor administraţiei publice centrale la 

instituţiile cele mai apropiate de comunitate, reprezentarea corectă a competenţelor 

autorităţilor care participă la înregistrarea actelor şi faptelor de stare civilă 
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S-a precizat că în raport de conţinutul şi natura sa, proiectul de Lege se 

încadrează în categoria legilor organice, a fost adoptat de Senat, Consiliul Legislativ a 

dat aviz favorabil, Camera Deputaţilor este Cameră Decizională. 

S-a mai arătat că în şedinţa din 2 martie 2009, plenul Camerei Deputaţilor a 

hotărât, în temeiul art.70 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, la cererea 

domnului deputat Daniel Buda - preşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi 

imunităţi, retrimiterea proiectului de Lege, la comisiile  sesizate în fond, respectiv 

Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic şi 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, în vederea întocmirii unui Raport comun 

suplimentar. 

Solicitarea a fost motivată prin faptul că la Comisia juridică, de disciplină şi 

imunităţi, au fost înregistrate noi amendamente, pe care membrii Comisiei doresc să le 

supună dezbaterii. 

 În urma dezbaterilor, respectivul proiect de Lege a fost adoptat, cu unanimitate 

de voturi, cu amendamente. 

 

La punctul 7 al ordinii de zi, a fost prezentată propunerea legislativă privind 

obligativitatea Consiliului General al Municipiului Bucureşti cât şi a consiliilor locale 

de a înfiinţa pieţe agroalimentare sociale la un număr de cel mult 20 000 de locuitori 

(PLx 63/2009), ce are ca obiect de reglementare instituirea obligaţiei Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti, cât şi Consiliilor locale de a înfiinţa o piaţă 

agroalimentară socială la un număr de cel mult 20.000 de locuitori. Termenul de 

înfiinţare a acestor pieţe agroalimentare este 31 decembrie 2010. 

S-a precizat că în raport de conţinutul şi natura sa, propunerea legislativă se 

încadrează în categoria legilor ordinare, a fost respinsă de Senat, Consiliul Legislativ 

a dat aviz favorabil, Camera Deputaţilor este Cameră Decizională şi Guvernul nu 

susţine adoptarea (prin punctul de vedere emis la data de 6.10.2008). 

În urma dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost respinsă, cu 

unanimitate de voturi. 
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La punctul 8 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.96/2002 privind 

acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din clasele I-VIII din 

învăţământul de stat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat cu 

program normal de 4 ore (PLx 69/2009), ce are ca obiect de reglementare 

modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.96/2002 privind acordarea de 

produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din clasele I-IV din învăţământul de 

stat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat cu program normal de 4 

ore, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.16/2003, cu modificările 

ulterioare, în sensul acordării gratuite de produse lactate şi de panificaţie tuturor 

copiilor din învăţământul preşcolar de stat. 

S-a precizat că în raport de conţinutul şi natura sa, proiectul de Lege se 

încadrează în categoria legilor ordinare, a fost adoptat de Senat, în şedinţa din 9 

februarie 2009, Consiliul Legislativ a dat aviz favorabil, cu observaţii şi propuneri, 

Camera Deputaţilor este Cameră Decizională. 

În cadrul dezbaterilor, domnul deputat Attila Korodi, secretarul Comisiei, a 

propus solicitarea unui punct de vedere din partea Guvernului, propunere ce a fost 

acceptată cu unanimitate de voturi. 

Ca urmare, domnul vicepreşedinte Mircea Duşa a supus votului propunerea de 

amânare a dezbaterilor cu o săptămână, în vederea realizării acestui demers. 

Propunerea a fost votată favorabil, cu unanimitate de voturi. 

 

La punctul 9 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.165/2008 privind transmiterea unui imobil din 

domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Mediului şi Dezvoltării 

Durabile – Administraţia Naţională „Apele Române“, în domeniul public al comunei 

Negrileşti şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Negrileşti, judeţul Galaţi 

(PLx 99/2009), ce are ca obiect de reglementare aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 
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Guvernului nr.165/2008 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al 

statului şi din administrarea Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile - 

Administraţia Naţională "Apele Române", în domeniul public al comunei Negrileşti şi 

în administrarea Consiliului Local al Comunei Negrileşti, judeţul Galaţi, pentru 

amenajarea sediului postului de poliţie şi a locuinţelor de serviciu pentru personalul 

acestuia.  

S-a precizat că în raport de conţinutul şi natura sa, proiectul de Lege se 

încadrează în categoria legilor ordinare, a fost adoptat de Senat, Consiliul Legislativ a 

dat aviz favorabil, Camera Deputaţilor este Cameră Decizională. 

În urma dezbaterilor, respectivul proiect de Lege a fost adoptat, cu unanimitate 

de voturi. 

 
La punctul 10 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 184/2008 pentru modificarea 

Ordonanţei Guvernului nr.69/2002 privind regimul juridic al cărţii electronice de 

identitate (PLx 103/2009), ce are ca obiect de reglementare modificarea Ordonanţei 

Guvernului nr.69/2002 privind regimul juridic al cărţii electronice de identitate, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul decalării termenelor 

stabilite pentru introducerea cărţilor electronice de identitate, precum şi pentru 

asigurarea cu echipamente şi programe informatice a autorităţilor şi instituţiilor 

publice. Necesitatea urgentării este motivată de existenţa unor factori de natură 

obiectivă, care determină imposibilitatea introducerii, respectiv eliberării şi utilizării 

cărţilor electronice de identitate, începând cu 1 ianuarie 2009. Printre aceşti factori se 

numără: necesitatea îndeplinirii cumulative a etapelor privind reconfigurarea 

Sistemului Naţional Informatic de Evidenţă a Populaţiei, lipsa resurselor financiare 

pentru modernizarea acestuia, efortul financiar pe care îl implică un asemenea 

demers, precum şi necesitatea luării în considerare a tuturor elementelor care să 

asigure realizarea funcţiilor cărţii de identitate, cu referire la utilizarea sa ca 

document de călătorie în spaţiul Uniunii Europene. 
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S-a precizat că în raport de conţinutul şi natura sa, proiectul de Lege se 

încadrează în categoria legilor ordinare, a fost adoptat de Senat, în şedinţa din 11 

februarie 2009, Consiliul Legislativ a dat aviz favorabil, cu observaţii şi propuneri, 

Camera Deputaţilor este Cameră Decizională. 

În urma dezbaterilor, respectivul proiect de Lege a fost adoptat, cu unanimitate 

de voturi. 

 

La punctul 11 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.215/2008 privind unele măsuri 

pentru susţinerea programelor de dezvoltare a construcţiei de locuinţe la nivel 

naţional (PLx 109/2009), ce are ca obiect reglementarea anumitor măsuri ce trebuie 

luate în vederea susţinerii programelor de dezvoltare a construcţiei de locuinţe la 

nivel naţional, ce constau în modificarea unor acte normative şi introducând totodată 

ca element de noutate, posibilitatea ca locuinţele să poată fi cumpărate prin credite 

acordate de instituţiile bancare, garantate prin ipotecă asupra locuinţei care se 

cumpără. 

S-a precizat că în raport de conţinutul şi natura sa, proiectul de Lege se 

încadrează în categoria legilor ordinare, a fost adoptat de Senat, Consiliul Legislativ a 

dat aviz favorabil, Camera Deputaţilor este Cameră Decizională. 

In urma dezbaterilor, respectivul proiect de Lege a fost adoptat cu unanimitate 

de voturi. 
 

La punctul 12 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege pentru pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 217/2008 privind reluarea pentru 

anul 2009 a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional                 (PLx 

110/2009), ce are ca obiect de reglementare modificarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.55/2008 privind reluarea pentru anul 2008 a Programului de stimulare 

a înnoirii Parcului auto naţional. Intervenţiile legislative preconizate urmăresc 

reluarea şi pentru anul 2009 a programului menţionat, urmărindu-se în special 
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reducerea poluării - prin scoaterea din uz a autoturismelor vechi, protecţia sănătăţii 

populaţiei şi respectarea standardelor Uniunii Europene, în materie de mediu. 

S-a precizat că în raport de conţinutul şi natura sa, proiectul de Lege se 

încadrează în categoria legilor ordinare, a fost adoptat de Senat, în şedinţa din          

11 februarie 2009, Consiliul Legislativ a dat aviz favorabil, cu observaţii şi 

propuneri, Camera Deputaţilor este Cameră Decizională. 

În urma dezbaterilor, respectivul proiect de Lege a fost adoptat cu majoritate de 

voturi (2 abţineri). 

 
Referitor la scrisorile prezentate la punctul Diverse, membrii Comisiei au 

hotărât, cu unanimitate de voturi, solicitarea unui punct de vedere din partea 

Ministerului Mediului, cu privire la problemele expuse. 

 

În cadrul şedinţei Comisiei din ziua de 12 martie 2009, s-a dezbătut proiectul 

de Lege pentru modificarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici 

(Plx 187/2009), introdus suplimentar pe ordinea de zi. 

S-a arătat că prin obiectul său de reglementare, proiectul face parte din 

categoria legilor organice, a fost adoptat de Senat, în şedinţa din 9 martie 2009, 

Consiliul Legislativ a dat aviz favorabil, cu unele observaţii şi propuneri, conform 

avizului nr.106 din 25 februarie 2009.  

 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare  stabilirea unor măsuri pentru 

organizarea administraţiei publice, în sensul modificării şi completării Legii 

nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată cu modificările şi 

completările ulterioare, precum şi al modificării reglementărilor referitoare la 

conducătorii organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale şi ai 

serviciilor publice deconcentrate. 

 De asemenea, se instituie noi reguli privind organizarea concursului pentru 

ocuparea funcţiilor publice vacante din cadrul autorităţilor, instituţiilor publice şi al 

autorităţilor administrative autonome. 
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In urma examinării iniţiativei legislative şi a opiniilor exprimate de membrii 

Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic, s-

a hotărât, cu unanimitate de voturi, din numărul celor prezenţi, să se supună plenului 

Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare, proiectul de Lege pentru modificarea 

Legii nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, cu amendamente admise, 

redate în Anexa la raport. 

 După finalizarea dezbaterilor, lucrările au continuat cu studiul individual al 

proiectelor de Lege şi propunerilor legislative, aflate pe agenda de lucru a Comisiei. 

 

 

      VICEPREŞEDINTE,              SECRETAR, 

MIRCEA DUŞA                MIHAI CRISTIAN APOSTOLACHE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Red. Consilier parlamentar 
       Baban Mona Georgeta 
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