
  PARLAMENTUL ROMÂNIEI    
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ,                 9.04.2009        
AMENAJAREA TERITORIULUI SI ECHILIBRU                      

                        ECOLOGIC   
 

                                                                                     
PROCES VERBAL 

 din zilele de 7, 8 şi 9 aprilie 2009  
 
 

Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 

ecologic şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 7, 8 şi 9 aprilie 2009. 

         La lucrările şedinţei Comisiei din ziua de 7 aprilie 2009, din numărul total de 

31 deputaţi membri ai Comisiei, au fost prezenţi 28 deputaţi, fiind absenţi domnii 

deputaţi: Attila Korodi (Grupul parlamentar al UDMR), Ioan Oltean (Grupul 

parlamentar al PD-L) şi Ludovic Orban (Grupul parlamentar al PNL). Domnul 

deputat Radu Bogdan Ţîmpău (Grupul parlamentar al PNL), a fost înlocuit de 

domnul deputat Daniel Budurescu (Grupul parlamentar al PNL). 

          La lucrările şedinţei Comisiei din zilele de  8 şi 9 aprilie 2009, din numărul 

total de 31 deputaţi membri ai Comisiei, au fost prezenţi 27 deputaţi, fiind absenţi 

domnii deputaţi: Attila Korodi (Grupul parlamentar al UDMR), Ioan Oltean (Grupul 

parlamentar al PD-L), Ludovic Orban (Grupul parlamentar al PNL) şi Radu Bogdan 

Ţîmpău (Grupul parlamentar al PNL).   

           În ziua de 7 aprilie 2009, la dezbateri, au participat ca invitaţi: domnul 

Theodor Paleologu, Ministru al Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional, domnul 

Andreica Ioan, Secretar de Stat în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi 

Locuinţei, domnul Marius Fecioru, Secretar de Stat în cadrul Ministerului 

Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, doamna Badea Oana, Secretar de Stat în 

cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării, doamna Elena Nicolaescu, 

Consilier în cadrul Ministerului Finanţelor Publice, domnul Manea Marian, Şef 

serviciu în cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, doamna Bistriceanu 
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Aurelia, Consilier juridic în cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, doamna 

Stana Clara, Director în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei, 

domnul Pătuleanu Marin, Consilier în cadrul Ministerului Administraţiei şi 

Internelor, domnul Simina Ovidiu,  Consilier în cadrul Ministerului Administraţiei şi 

Internelor, doamna Popa Luiza Elena, Arhitect şef în cadrul Primăriei Municipiului 

Constanţa, domnul Nicoară Romeo, Senator,  domnul Georgescu Laurenţiu, 

Consilier în cadrul  Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării,  doamna Mihaela 

Simion, Consilier în cadrul Ministerului  Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional, 

domnul Petre Guran,  Consilier în cadrul Ministerului  Culturii, Cultelor şi 

Patrimoniului Naţional,  doamna Anca Ginavar, Director general în cadrul  

Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei,  domnul Pătraşcu Gheorghe, 

Arhitect şef în cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti, domnul Stamatiade Cristian, 

Director general în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei, domnul 

Nicuţor Dan, Preşedinte în cadrul Asociaţiei Salvaţi Bucureştiul, doamna Liana 

Buzea, Preşedinte în cadrul Asociaţiei EcoAssist, doamna Ivanov Catiuşa, Purtător 

de cuvânt în cadrul Ordinului Arhitecţilor din România, domnul Dan Trifu, 

Vicepreşedinte în cadrul Asociaţiei Eco-Civica.  

        În ziua de 8 aprilie 2009, au participat ca invitaţi, la dezbateri:              

domnul Adrian Crăciun, Director de Cabinet în cadrul Ministerului Mediului, 

doamna Narcis Halil, Consilier personal al Ministrului Mediului, doamna Anca 

Ginavar, Director general în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei, 

doamna Liana Buzea, Preşedinte în cadrul Asociaţiei EcoAssist şi domnul Nicuşor 

Dan, Preşedinte în cadrul Asociaţiei Salvaţi Bucureştiul.  

Lucrările şedinţei Comisiei, din ziua de 7 aprilie 2009, au fost conduse 

alternativ, de doamna deputat Sulfina Barbu, preşedintele Comisiei pentru 

administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic şi de domnul 

deputat Mircea Duşa, vicepreşedinte. 

 Pe ordinea de zi a şedinţei Comisiei, din data de 7 aprilie 2009, au figurat 

următoarele puncte: 
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SESIZĂRI ÎN FOND 

1. PLx 210/2009 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.10/2009 privind prorogarea termenului prevăzut 

la art.IV din Ordonanţa Guvernului nr.27/2008 pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.350/2001 privind 

amenajarea teritoriului şi urbanismul 

2. PLx 686/2008 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 

nr.27/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr.350/2001 

privind amenajarea teritoriului şi urbanismul 

3. PLx 183/2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 

nr.4/2009 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului 

nr.128/2000 privind stabilirea unor taxe pentru serviciile 

prestate pentru persoanele fizice şi juridice de către Ministerul 

Administraţiei şi Internelor 

4. PLx 135/2009 Propunere legislativă privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale 

pentru Comunicaţii ca autoritate publică autonomă sub control 

parlamentar 

5. PLx 204/2009 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.22/2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale 

pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii 

6. 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 

7. PLx 192/2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.214/2008 pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii 
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8. PLx 182/2009 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi 

din zonele urbane 

9. PLx 176/2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.164/2008 pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind 

protecţia mediului 

10. PLx 909/2007 Proiect de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.114/2007 pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind 

protecţia mediului. 

 

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

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.10/2009 privind prorogarea 

termenului prevăzut la art.IV din Ordonanţa Guvernului nr.27/2008 pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi 

urbanismul (PLx 210/2009), ce are ca obiect de reglementare prorogarea termenului 

prevăzut la art.IV din Ordonanţa Guvernului nr.27/2008 până la data de 30 iunie 

2009. 

S-a explicat că aplicarea termenului actual, prevăzut în Ordonanţa Guvernului 

nr.27/2008 va conduce la apariţia unor situaţii conflictuale între autorităţile  publice 

şi investitori, cu grave consecinţe economice, iar în prezent, există în ţară câteva mii 

de documentaţii de urbanism pe circuitul de avizare şi aprobare, documentaţii ce se 

află în diverse etape procedurale, inclusiv în procedura de dezbatere publică a 

proiectului de hotărâre a consiliului local sau judeţean. 

S-a arătat că proiectul de Lege se încadrează în categoria legilor ordinare şi a 

fost adoptat de Senat, în şedinţa din 23 martie 2009, Consiliul Legislativ a dat aviz 

favorabil, cu observaţii şi propuneri, Camera Deputaţilor este Cameră decizională.  
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Supus dezbaterilor, respectivul proiect de Lege a fost adoptat, cu unanimitate 

de voturi. 

 

La punctul 2 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.27/2008 pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul (PLx 686/2009), 

prin care se prevede asigurarea unei Strategii de dezvoltare teritorială a României pe 

termen lung, asigurarea corelării planurilor de amenajare a teritoriului cu strategiile 

de dezvoltare şi planurile de investiţii publice aferente pentru comune, oraşe, 

municipii şi judeţe, limitarea posibilităţilor de derogare de la prevederile 

documentaţiilor de urbanism aprobate, clarificarea domeniilor de aplicare ale 

documentaţiilor de urbanism şi a relaţiilor dintre ele. 

S-a arătat că proiectul de Lege se încadrează în categoria legilor ordinare şi a 

fost adoptat de Senat, Consiliul Legislativ a dat aviz favorabil, Comisia juridică, de 

disciplină şi imunităţi a dat aviz favorabil, Camera Deputaţilor este Cameră 

decizională. 

 Supus dezbaterilor, pe articole şi cu amendamente, respectivul proiect de 

Lege a fost adoptat, cu unanimitate de voturi. 

 

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

aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.4/2009 pentru modificarea Ordonanţei 

Guvernului nr.128/2000 privind stabilirea unor taxe pentru serviciile prestate pentru 

persoanele fizice şi juridice de către Ministerul Administraţiei şi Internelor (PLx 

183/2009).   

S-a arătat că proiectul de Lege se încadrează în categoria legilor ordinare şi a 

fost adoptat de Senat, în şedinţa din 4 martie 2009, Consiliul Legislativ a dat aviz 

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

aviz favorabil, Camera Deputaţilor este Cameră decizională.  
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Supus dezbaterii, respectivul proiect de Lege a fost adoptat, cu unanimitate de 

voturi. 

 

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

înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Comunicaţii ca autoritate publică autonomă 

sub control parlamentar (PLx 135/2009), ce are ca obiect de reglementare înfiinţarea 

Autorităţii Naţionale pentru Comunicaţii, ca autoritate publică autonomă sub control 

parlamentar. 

S-a menţionat că Guvernul a elaborat Ordonanţa de urgenţă  nr.22/2009 

privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în 

Comunicaţii, care consfinţeşte înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea autorităţii de 

reglementare în domeniul comunicaţiilor electronice, sub controlul Parlamentului, 

soluţie menită a conferi stabilitea instituţională şi independenţa autorităţii naţionale, 

conform exigenţelor europene în materie. 

S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor organice 

Consiliul Legislativ a dat aviz favorabil, cu observaţii şi propuneri, Comisia juridică, 

de disciplină şi imunităţi a dat aviz negativ, Camera Deputaţilor este prima Cameră 

sesizată. 

Comisia pentru administraţie publică,amenajarea teritoriului şi echilibru 

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

Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor. 

Supusă dezbaterilor, respectiva propunerea legislativă a fost respinsă, cu 

majoritate de voturi (5 împotrivă). 

 

La punctul 5 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.22/2009 privind înfiinţarea 

Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii          

(PLx 204/2009), ce are ca obiect de reglementare crearea unui nou cadru normativ 

referitor la înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în 
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Comunicaţii – ca autoritate publică autonomă, cu personalitate juridică, aflată sub 

control parlamentar, din perspectiva necesităţii de aliniere a legislaţiei naţionale din 

domeniul comunicaţiilor electronice, la normele şi exigenţele comunitare în materie, 

conform angajamentelor asumate de România faţă de Uniunea Europeană, derivate 

din calitatea sa de stat membru. 

S-a arătat că proiectul de Lege se încadrează în categoria legilor organice şi 

Consiliul Legislativ a dat aviz favorabil, cu observaţii şi propuneri, Comisia juridică, 

de disciplină şi imunităţi a dat aviz favorabil, Camera Deputaţilor este prima Cameră 

sesizată.  

Comisia pentru administraţie publică,amenajarea teritoriului şi echilibru 

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

Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor. 

Supus dezbaterilor, respectivul proiect de Lege a fost adoptat, cu 

amendamente admise şi respinse, cu majoritate de voturi (5 împotrivă). 

 

La punctul 6 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 arătat că proiectul de Lege se încadrează în categoria legilor ordinare şi 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. 
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Supus dezbaterilor, în prezenţa doamnei Badea Oana, Secretar de Stat în 

cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării, precum şi a doamnei Elena 

Nicolaescu, Consilier în cadrul Ministerului Finanţelor Publice,  respectivul proiect 

de Lege a fost adoptat, cu unanimitate de voturi.  

 

La punctul 7 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.214/2008 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii 

(PLx 192/2009), ce are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii 

nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, în sensul armonizării legislaţiei naţionale 

specifice autorizării executării lucrărilor de construcţii, cu legislaţia comunitară şi 

legislaţia română pentru protecţia mediului care transpune directivele europene în 

domeniu. 

S-a arătat că proiectul de Lege se încadrează în categoria legilor organice şi a 

fost adoptat de Senat, Consiliul Legislativ a dat aviz favorabil, Comisia juridică, de 

disciplină şi imunităţi a dat aviz favorabil, Camera Deputaţilor este Cameră 

decizională. 

Supus dezbaterilor, respectivul proiect de Lege a fost amânat, cu majoritate de 

voturi (2 împotrivă), în vederea analizării amendamentelor depuse de membrii 

Comisiei, de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei. 

 

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

modificarea şi completarea Legii nr.24/2007 privind reglementarea şi administrarea 

spaţiilor verzi din zonele urbane (Plx 182/2009), ce are ca obiect de reglementare 

modificarea şi completarea Lrgii nr.24/2007 privind reglementarea şi administrarea 

spaţiilor verzi din zonele urbane, în sensul instituirii unor măsuri suplimentare 

pentru stoparea procesului de diminuare şi degradare a spaţiilor verzi din intravilanul 

localităţilor. 
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S-a arătat că proiectul de Lege se încadrează în categoria legilor ordinare şi a 

fost adoptat de Senat, în şedinţa din 4 martie 2009, Consiliul Legislativ a dat aviz 

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

aviz favorabil, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

Supus dezbaterilor, respectivul proiect de Lege a fost amânat, cu unanimitate 

de voturi, la propunerea doamnei deputat Lucia Ana Varga, deoarece s-a solicitat 

timp pentru analizarea amendamentelor primite în timpul şedinţei. Termen amânare: 

1 săptămână. 

 

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

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.164/2008 pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind protecţia 

mediului (PLx 176/2009), 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.195/2006, cu 

modificările şi completările ulterioare, în vederea consolidării cadrului legal 

referitor la protecţia mediului, din perspectiva necesităţii asigurării unei armonizări 

complete şi corecte a legislaţiei naţionale cu acquis-ul comunitar în materie, potrivit 

obligaţiilor ce-i revin statului român, în calitatea sa de stat membru al Uniunii 

Europene, începând cu data de 1 ianuarie 2007. 

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 proiectul de Lege se încadrează în categoria legilor organice şi a 

fost adoptat de Senat, în şedinţa din 4 martie 2009, Consiliul Legislativ a dat aviz 

favorabil, cu observaţii şi propuneri, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

Supus dezbaterilor, respectivul proiect de Lege a fost a fost amânat, cu 

unanimitate de voturi. Termen amânare: 1 săptămână. 
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La punctul 10 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege privind 

respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.114/2007 penreu modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind protecţia 

mediului (PLx 909/2007).  

S-a menţionat că adoptarea prezentului proiect de Lege pe calea unei 

ordonanţe de urgenţă este justificată ţinând cont şi de interesul public de a atinge, 

într-un timp cât mai scurt, standardul 26 mp de spaţiu verde pentru fiecare locuitor 

în scopul îmbunătăţirii factorilor de mediu, protejării şi gestionării durabile a 

acestora, precum şi a creşterii standardelor de viaţă a locuitorilor, prin înfiinţarea de 

noi parcuri, scuare şi aliniamente plantate, reabilitării celor existente şi mai ales, în 

scopul interzicerii desfiinţării zonelor verzi existente. 

S-a arătat că proiectul de Lege se încadrează în categoria legilor organice şi a 

fost adoptat de Senat, Consiliul Legislativ a dat aviz favorabil; Comisia pentru 

agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice a dat aviz 

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

amendamente; Comisia pentru industrii şi servicii a dat aviz favorabil, cu 

amendamente admise şi respinse; Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

Supus dezbaterilor, pe articole, respectivul proiect de Lege a fost amânat cu 

unanimitate de voturi. Termen amânare: 1 săptămână. 

 

          În finalul dezbaterilor, la propunerea doamnei preşedinte Sulfina Barbu, plenul 

Comisiei a aprobat cu unanimitate de voturi, programul de lucru pentru zilele de 8 şi 

9 aprilie 2009. 

 

         În ziua de 8 aprilie 2009, în conformitate cu programul adoptat, lucrările au 

continuat cu dezbateri, pe grupuri de lucru, cu privire la proiectul de Lege pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.24/2007 privind reglementarea şi administrarea 

spaţiilor verzi din zonele urbane (Plx 182/2009) şi la proiectul de Lege  privind 

respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.114/2007 pentru modificarea şi 
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completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind protecţia 

mediului (Plx 909/2007).   

 

În ziua de 9 aprilie 2009, lucrările s-au desfăşurat prin studiu individual 

asupra propunerilor aflate pe ordinea de zi şi amânate, precum şi a noilor proiecte 

înregistrate la Comisie. 

 
 
    PREŞEDINTE,                       SECRETAR, 

 

SULFINA BARBU                   MIHAI CRISTIAN APOSTOLACHE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Red. Consilier parlamentar 
       Baban Mona Georgeta 
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