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COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ,                 14.05.2009        
AMENAJAREA TERITORIULUI SI ECHILIBRU                      

                        ECOLOGIC   
 

                                                                                     
PROCES VERBAL 

 din zilele de 12 şi 14 mai 2009  
 
 

Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 

ecologic şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 12 şi 14 mai 2009. 

         La lucrările Comisiei din ziua de 12 mai 2009, din numărul total de               31 

deputaţi membri ai Comisiei, au fost prezenţi 30 deputaţi, fiind absent domnul 

deputat Ioan Oltean (Grupul parlamentar al PD-L), iar domnul deputat Ludovic 

Orban (Grupul parlamentar al PNL), fost înlocuit de domnul deputat Victor Paul 

Dobre (Grupul parlamentar al PNL). 

         La lucrările Comisiei din ziua de 14 mai 2009, din numărul total de 31 deputaţi 

membri ai Comisiei, au fost prezenţi 29 deputaţi, fiind absenţi: domnul deputat Ioan 

Oltean (Grupul parlamentar al PD-L) şi domnul deputat Ludovic Orban (Grupul 

parlamentar al PNL). 

           În ziua de 12 mai 2009, la dezbateri, au participat ca invitaţi: domnul Nicolae 

Nemirschi, Ministrul Mediului, domnul Anton Marin, Secretar de Stat în cadrul 

Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, domnul Ioan Andreica, Secretar de 

Stat în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei, domnul Ion Sandu, 

Director general în cadrul Administraţiei Naţionale de Meteorologie, doamna Clara 

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

Nicoară Romeo, Senator, domnul Stamatiade Cristian, Director general în cadrul 

Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei, domnul Marin Pătuleanu, Consilier 

în cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, doamna Badea Niculina, Comisar 

şef în cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, domnul Popescu Ştefan, 
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Preşedinte al Federaţiei Naţionale a Pescarilor Sportivi din România, domnul Goga 

Alin, Director în cadrul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, doamna Pop 

Carmen, Şef serviciu în cadrul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, 

doamna Tiţu Alina, Şef Serviciu în cadrul Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi 

Acvacultură, domnul Bucksz Valentin, Preşedinte în cadrul Agenţiei Naţionale 

pentru Pescuit şi Acvacultură, doamna Iamandescu Irina, Consilier în cadrul 

Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional, doamna Narcis Halil, 

Consilier în cadrul Ministerului Mediului, domnul Marcoci Vlad, Preşedinte în 

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

cadrul Administraţiei Fondului pentru Mediu, domnul Şelaru Neculai, Preşedinte în 

cadrul Asociaţiei Generale a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi din România, domnul 

Dan Trifu, Vicepreşedinte, „Eco-Civica”, doamna Liana Buzea, Preşedinte, 

„EcoAssist”. 

           Lucrările şedinţei Comisiei, din ziua de 12 mai 2009, au fost conduse de 

doamna deputat Sulfina Barbu, preşedintele Comisiei pentru administraţie publică, 

amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic. 

            Pe ordinea de zi a şedinţei Comisiei, din data de 12 mai 2009, au figurat 
următoarele puncte: 
 

SESIZARI IN FOND 

1. PLx 212/2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.228/2008 pentru 

modificarea şi completarea unor acte normative 

2.      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 

3.     PLx 220/2009 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvenului nr.18/2009 privind creşterea 
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performanţei energetice a blocurilor de locuinţe 

4. 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 

5. PLx 182/2009 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.24/2007 privind reglementarea şi 

administrarea spaţiilor verzi din zonele urbane 

6. 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 

7. PLx 235/2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.11/2009 pentru modificarea 

şi completarea Legii nr.33/2007 privind organizarea 

şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul 

European 

8. PLx 227/2009 Propunere legislativă pentru modificarea Legii 

administraţiei publice locale nr.215/2001 

9. PLx 243/2009 Propunere legislativă pentru modificarea şi 

completarea alineatului (2) al articolului 53 din 

Legea nr.215/2001, republicată, privind 

administraţia publică locală 

10. PLx 241/2009 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între 

România şi Organizaţia Europeană pentru 

Exploatarea Sateliţilor Meteorologici semnat la 

Bucureşti la 29 decembrie 2008 şi la Darmstadt la 9 

ianuarie 2009 pentru prelungirea perioadei de 
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aplicare a Acordului dintre România şi Organizaţia 

Europeană pentru Exploatarea Sateliţilor 

Meteorologici privind statutul de stat cooperant, 

semnat la Cheia, România, la data de 17 iulie 2003 

11. PLx 363/2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul şi 

acvacultura 

12. 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 

  

AVIZE 

13. PLx 245/2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.9/2009 pentru completarea 

art.103 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice 

14. PLx 246/2009 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.16/2009 privind abrogarea 

art.II din Legea nr.305/2008 pentru modificarea 

Ordonanţei Guvernului nr.26/2000 cu privire la 

asociaţii şi fundaţii 

 

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

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.228/2008 pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative (PLx 212/2009), ce are ca obiect de reglementare 

modificarea şi completarea unor acte normative cu privire la atribuirea contractelor 

de achiziţie publică, al autorizării executării lucrărilor de construcţii şi a celor 



 5 
 

privind drumurile, în scopul executării lucrărilor de construire a drumurilor de 

interes naţional, în termenele de execuţie stabilite. 

Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 

ecologic, a fost sesizată pentru dezbaterea în fond şi întocmirea unui raport comun 

cu Comisia pentru industrii şi servicii. 

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

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

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

aviz negativ, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

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

unanimitate de voturi,  pentru a fi analizate amendamentele primite la Comisiei şi 

pentru a se primi punctul de vedere al Guvernului. Termen amânare: 1 săptămână.  

 

La punctul 2 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. 

Pentru acest proiect de lege au fos nominalizaţi raportori: doamna deputat 

Antonella Marinescu, domnul deputat Zanfir Iorguş şi domnul deputat Vasile 

Gherasim. 

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

fost adoptat de Senat, în şedinţa din 11.03.2009, 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. 
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Proiectul de lege a fost amânat, cu unanimitate de voturi, în vederea studierii 

amendamentelor depuse la Comisie. Termen amânare: 1 săptămână.  

 

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

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvenului nr.18/2009 privind creşterea 

performanţei energetice a blocurilor de locuinţe (PLx 220/2009), ce are ca obiect de 

reglementare stabilirea lucrărilor de intervenţie, pentru izolarea termică a blocurilor 

de locuinţe, construite după proiecte elaborate în perioada 1950 – 1990; etapele 

necesare realizării lucrărilor şi modul de finanţare a acestora; obligaţiile şi 

răspunderile autorităţilor administraţiei publice şi ale asociaţiilor de proprietari, în 

scopul creşterii performanţelor energetice ale blocurilor de locuinţe.  

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, cu observaţii şi 

propuneri, Camera Deputaţilor este Cameră decizională.   

Pentru acest proiect de lege au fost stabiliţi raportori: domnul deputat Vasile 

Gherasim, doamna deputat Lucia Ana Varga, domnul deputat Victor Boiangiu, 

domnul deputat Mircea Duşa. 

Proiectul de lege a fost amânat, cu unanimitate de voturi, în vederea studierii 

amendamentelor depuse la Comisie. Termen amânare: 1 săptămână.  

 

La punctul 4 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). 

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, Comisia pentru agricultură, silvicultură, 

industrie alimentară şi servicii specifice a dat aviz favorabil, cu observaţii şi 
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propuneri, Comisia pentru industrii şi servicii a dat aviz favorabil, cu amendamente, 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

Proiectul de lege a fost supus dezbaterii pe articole, în prezenţa domnului 

Nicolae Nemirschi, Ministrul Mediului. 

Au fost propuse mai multe amendamente, de către membrii Comisiei, dintre 

care unele au fost acceptate, iar altele respinse.  

La finalul dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost adoptat, cu  

amendamente admise şi respinse, cu unanimitate de voturi.  

 

La punctul 5 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 Legii 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 suprafeţelor spaţiilor verzi 

din intravilanul localităţilor. 

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 punctul 6 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul 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 (PLx 909/2007).  

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 
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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, respectivul proiect de Lege a fost amânat 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.11/2009 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru 

Parlamentul European (PLx 235/2009), ce are ca obiect de reglementare modificarea 

şi completarea Legii nr.33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru 

Parlamentul European, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul eliminării 

lacunelor legislative privind aspectele tehnice ale organizării şi desfăşurării 

alegerilor, corelării prevederilor actului normativ de bază cu noile reglementări 

privind alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, precum şi transpunerii corecte a 

prevederilor Directivei Consiliului nr.93/109/CE privind condiţiile de exercitare a 

dreptului de vot şi de a candida în alegerile pentru Parlamentul European a 

cetăţenilor Uniunii Europene, ce locuiesc într-un stat membru, a cărei cetăţenie nu o 

deţin.  

Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 

ecologic, a fost sesizată pentru dezbaterea în fond şi întocmirea unui raport comun 

cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi. 

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, cu observaţii şi 

propuneri; Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a dat aviz favorabil; Comisia 

pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale a dat aviz 

favorabil; Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 
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Supus dezbaterilor, pe articole, în prezenţa domnului Marin Pătuleanu, 

Consilier în cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, respectivul proiect de 

Lege a fost adoptat, cu unanimitate de voturi.    

 

La punctul 8 al ordinii de zi, a fost prezentată propunerea legislativă pentru 

modificarea Legii administraţiei publice locale nr.215/2001 (PLx 227/2009), ce are 

ca obiect de reglementare modificarea Legii administraţiei publice locale 

nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul ca 

schimbarea sau eliberarea din funcţie a viceprimarului, sau a vicepreşedintelui 

consiliului judeţean, să se facă cu votul a două treimi din numărul membrilor 

consiliului local, respectiv consiliului judeţean, dacă s-a constatat, prin hotărâre 

judecătorească definitivă şi irevocabilă, că activitatea acestora a adus atingere 

intereselor generale ale statului, ale judeţului, ori s-a încălcat Constituţia sau legile 

ţării. 

Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 

ecologic, a fost sesizată pentru dezbaterea 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, 

Consiliul Legislativ a dat aviz favorabil, cu observaţii şi propuneri, Camera 

Deputaţilor este prima Cameră sesizată. 

Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost amânată, cu 

majoritate de voturi (3 împotrivă şi 1 abţinere), pentru  a se primi punctul de vedere 

al Guvernului. Termen amânare: 1 săptămână. 

 

La punctul 9 al ordinii de zi, a fost prezentată propunerea legislativă pentru 

modificarea şi completarea alineatului (2) al articolului 53 din Legea nr.215/2001, 

republicată, privind administraţia publică locală (PLx 243/2009), ce are ca obiect de 

reglementare modificarea art.53 alin.(2) din Legea administraţiei publice locale 

nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul 
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eliminării obligativităţii privind prezenţa la vot, a reprezentantului fiecărei familii 

din satul care desemnează delegatul sătesc.  

Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 

ecologic, a fost sesizată pentru dezbaterea 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, 

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

drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale a dat aviz negativ, 

Camera Deputaţilor este prima Cameră sesizată, iar Guvernul nu susţine adoptarea 

propunerii legislative. 

Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost respinsă, cu 

majoritate de voturi (2 abţineri).    

 

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

ratificarea Acordului între România şi Organizaţia Europeană pentru Exploatarea 

Sateliţilor Meteorologici semnat la Bucureşti la 29 decembrie 2008 şi la Darmstadt 

la 9 ianuarie 2009 pentru prelungirea perioadei de aplicare a Acordului dintre 

România şi Organizaţia Europeană pentru Exploatarea Sateliţilor Meteorologici 

privind statutul de stat cooperant, semnat la Cheia, România, la data de 17 iulie 2003 

(PLx 241/2009), ce are ca obiect de reglementare ratificarea Acordului între 

România şi Organizaţia Europeană pentru Exploatarea Sateliţilor Meteorologici 

semnat la Bucureşti la 29 decembrie 2008 şi la Darmstadt la 9 ianuarie 2009 pentru 

prelungirea perioadei de aplicare a Acordului dintre România şi Organizaţia 

Europeană pentru Exploatarea Sateliţilor Meteorologici privind statutul de stat 

cooperant, semnat la Cheia, România, la data de 17 iulie 2003 şi ratificat prin Legea 

nr. 549/2003.   

Acordul dintre România şi Organizaţia Europeană pentru Exploatarea 

Sateliţilor Meteorologici (EUMETSAT) este un tratat internaţional bilateral, care a 

fost semnat de 17 iulie 2003, a intrat în vigoare pe 12 ianuarie 2004, având o 
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valabilitate de 5 ani. Acest acord a reprezentat o etapă premergătoare, obligatorie, în 

vederea aderării României ca Stat Membru cu drepturi depline la EUMETSAT.  

Prin semnarea Acordului de prelungire a Acordului dintre România şi 

EUMETSAT privind statutul de stat cooperant semnat la Cheia la 17 iulie 2003, a 

fost prelungită perioada de aplicare a acestuia până la data de 31 decembrie 2010, 

cu excepţia situaţiei în care România devine stat membru cu drepturi depline al 

organizaţiei. 

În baza Acordului cu EUMETSAT-ul România, prin Administraţia Naţională 

de Meteorologie, recepţionează date satelitare de la sateliţii geostaţionari, date 

folosite atât în activităţi de prognoză a vremii şi agrometeorologie, cât şi în studii şi 

cercetări de climatologie, teledetecţie şi sisteme geografice informaţionale sau de 

meteorologie, date ce permit îmbunătăţirea prognozelor meteorologice şi 

agrometeorologice (creşterea timpului de anticipaţie în luarea măsurilor de protecţie 

a populaţiei în caz de fenomene meteorologice periculoase). 

Prin intrarea în vigoare a acestui tratat, România va trebui să plătească o 

cotizaţie anuală. Pentru 2009, cotizaţia este de 549.054 euro. 

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

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

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

aviz favorabil, Camera Deputaţilor este prima Cameră sesizată. 

Supus dezbaterilor, în prezenţa domnului Ion Sandu, Director general în 

cadrul Administraţiei Naţionale de Meteorologie, 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.23/2008 privind pescuitul şi 

acvacultura (PLx 363/2008), ce are ca obiect de reglementare conservarea, 

administrarea şi exploatarea resurselor vii, activitatea de acvacultură, în 

concordanţă cu reglementările Uniunii Europene. Se preconizează înfiinţarea 
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Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură, cu personalitate juridică, finanţată 

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

pescuit şi acvacultură, autoritate de management a programului operaţional sectorial 

în domeniul pescuitului şi acvaculturii. 

Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 

ecologic, a fost sesizată pentru dezbaterea în fond şi întocmirea unui raport comun 

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

            S-a arătat 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, Comisia pentru industrii şi servicii a dat aviz favorabil, cu 

observaţii, Camera Deputaţilor este Cameră Decizională.  

Comisia pentru agricultură,silvicultură, industrie alimentară şi servicii 

specifice a întocmit un raport preliminar favorabil, cu amendamente. 

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

amendamente, cu unanimitate de voturi. 

 

La punctul 12 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, în şedinţa din 15 octombrie 2008, Consiliul Legislativ a dat 

aviz favorabil, cu propuneri şi observaţii, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi 
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a dat aviz favorabil, Guvernul susţine adoptarea cu unele observaţii şi propuneri, 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

În data de 9 aprilie 2009 a fost întocmit un Raport favorabil cu amendamente 

admise. 

În şedinţa din ziua de marţi, 5 mai 2009, Camera Deputaţilor, în temeiul art.70 

din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, a hotărât retrimiterea proiectului 

de lege la Comisie, în vederea reexaminării şi întocmirii unui nou raport. 

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

amendamente, cu unanimitate de voturi. 

 
 

La punctul 13 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.9/2009 pentru completarea art.103 

din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile 

publice (PLx 245/2009),  ce are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe 

drumurile publice, în sensul introducerii unui nou caz de retragere a permisului de 

conducere, respectiv situaţia în care autoritatea emitentă a sesizat instanţa de 

judecată, în vederea anulării permisului de conducere obţinut cu încălcarea normelor 

legale. 

Totodată, se reglementează atât instituirea obligaţiei titularului permisului de 

conducere de a-l preda unităţii de poliţie pe raza căreia domiciliază, are reşedinţa 

sau, după caz, rezidenţa normală, în termen de 5 zile de la primirea înştiinţării 

privind retragerea permisului de conducere, cât şi obligativitatea restituirii acestuia, 

în baza hotărârii judecătoreşti rămasă definitivă şi irevocabilă prin care instanţa a 

respins cererea de anulare a permisului de conducere.  

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

fost adoptat de Senat, în forma iniţială, în condiţiile art.115 alin.(5) teza III-a din 
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Constituţia României, republicată, Consiliul Legislativ a dat aviz favorabil, cu 

propuneri şi observaţii, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

Supus dezbaterilor, respectivul proiect de Lege a fost avizat favorabil, cu 

majoritate de voturi (2 împotrivă şi 2 abţineri). 

 

La punctul 14 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.16/2009 privind abrogarea art.II 

din Legea nr.305/2008 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.26/2000 cu 

privire la asociaţii şi fundaţii (PLx 246/2009), ce are ca obiect de reglementare 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.16/2009 privind abrogarea art.II 

din Legea nr.305/2008 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.26/2000 cu 

privire la asociaţii şi fundaţii.  

Această prevedere creează o incertitudine majoră cu privire la existenţa 

subiectelor de drept înfiinţate până la data intrării în vigoare a Legii nr.305/2008, în 

condiţiile în care legalitatea înfiinţării lor a fost verificată deja de instanţa de 

judecată, la momentul înfiinţării. In plus, instituirea prin lege, a unor reguli 

ulterioare momentului înfiinţării  unei asociaţii sau fundaţii, nu poate fi privită ca o 

sancţiune pentru acestea, în contextul în care reglementarea nu le-a fost aplicată în 

momentul constituirii.  

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

fost adoptat de Senat, în forma iniţială, în condiţiile art.115 alin.(5) teza III-a din 

Constituţia României, republicată, Consiliul Legislativ a dat aviz favorabil, cu 

propuneri şi observaţii, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

Supus dezbaterilor, respectivul proiect de Lege a fost avizat favorabil, cu 

unanimitate de voturi. 

 

În ziua de 14 mai 2009, lucrările Comisiei s-au desfăşurat pe grupuri de 

lucru, organizate de raportori şi prin studiu individual al amendamentelor la 

proiectele de lege aflate pe ordinea de zi şi amânate. 
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   PREŞEDINTE,                       SECRETAR, 

 

SULFINA BARBU                    MIHAI CRISTIAN APOSTOLACHE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Red. Consilier parlamentar 
       Baban Mona Georgeta 
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