
  PARLAMENTUL ROMÂNIEI    
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ,                 07.10.2009        
AMENAJAREA TERITORIULUI SI ECHILIBRU                      

                        ECOLOGIC   
 

                                                                              
PROCES VERBAL 

 din zilele de 6 şi 7 octombrie  2009  
 

Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 

ecologic şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 6 şi 7 octombrie 2009. 

        La lucrările şedinţei Comisiei din ziua de 6 octombrie 2009, din numărul total de 

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

deputaţi: Marin Bobeş (Grupul parlamentar al PSD+PC), Ioan Oltean (Grupul 

parlamentar al PD-L) şi Dumitru Pardău (Grupul parlamentar al PD-L). Domnul 

deputat Neculai Răţoi (Grupul parlamentar al PSD+PC) a fost înlocuit de domnul 

deputat Martin Eduard Stelian (Grupul parlamentar al PSD+PC). 

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

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

deputaţi: Marin Bobeş (Grupul parlamentar al PSD+PC), Ioan Oltean (Grupul 

parlamentar al PD-L), Dumitru Pardău (Grupul parlamentar al PD-L) şi Neculai Răţoi 

(Grupul parlamentar al PSD+PC). 

În cadrul şedinţei din data de 6 octombrie 2009, au participat ca invitaţi: 

doamna Irina Alexe, Secretar de Stat în cadrul Ministerului Administraţiei şi 

Internelor, domnul Gheorghe Popescu, Director general în cadrul Ministerului 

Dezvoltării Regionale şi Locuinţei, doamna Anca Ginavar, Director general în cadrul 

Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei, domnul Emilian Frâncu, Senator, 

domnul Daniel Oajdea, deputat, domnul Paul Avram Nenciu, Şef birou în cadrul 

Ministerului Administraţiei şi Internelor.    
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Lucrările şedinţei din data de 6 octombrie 2009 au fost conduse de doamna 

Sulfina Barbu, preşedinte al Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea 

teritoriului şi echilibru ecologic. 

Pe ordinea de zi a a şedinţei Comisiei, din data de 6 octombrie 2009, au figurat 

următoarele puncte: 

AVIZE 

 

1. PLx 434/2009 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.360/2002 privind Statutul poliţistului 

2. PLx 435/2009 Propunere legislativă de modificare a Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.195/2002 republicată privind circulaţia pe drumurile publice 

3. PLx 436/2009 Propunere legislativă pentru modificarea art.118 din 

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

publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

4. PLx 437/2009 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea 

demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi 

sancţionarea corupţiei 

5. PLx 438/2009 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.161 din 

19/04/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea 

demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi 

sancţionarea corupţiei 

6. PLx 439/2009 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, republicată 

7. PLx 441/2009 Propunere legislativă de modificare a Legii nr.230 din 6 iulie 

2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari 
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8. PLx 443/2009 Propunere legislativă privind stabilirea unor mecanisme 

economice pentru stimularea introducerii etichetei ecologice în scopul promovării şi 

dezvoltării unui turism durabil 

9. PLx 450/2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.57/2009 pentru modificarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim 

garantat 

10. PLx 452/2009 Propunere legislativă pentru modificarea art.4 alin.(1) din 

Legea nr.370/2004 privind alegerea Preşedintelui României 

 

SESIZĂRI ÎN FOND 

11. PLx 368/2009 Propunere legislativă privind reînfiinţarea comunei Moşniţa 

Veche din judeţul Timiş prin reorganizarea comunei Moşniţa Nouă 

12. PLx 410/2009 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.114/2007 pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.265/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2005 

privind protecţia mediului 

13. PLx 428/2009 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 

art.55 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală 

14. PLx 374/2009 Proiect de Lege privind protecţia minorilor ai căror părinţi 

sunt plecaţi la muncă în străinătate 

15. PLx 388/2009 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea art.36 din 

Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul 

16. PLx 425/2009 Propunere legislativă privind transmiterea cazărmilor 

dezafectate din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea 

consiliilor locale, în scopul transformării acestora în obiective de utilitate publică, cu 

caracter social 

17. PLx 424/2009 Propunere legislativă privind realizarea şi utilizarea cu titlu 

gratuit a 100 de proiecte tip de case cu specific regional şi local 
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18. PLx 421/2009 Propunere legislativă privind constituirea Rezervaţiei 

Arheologice Cetăţile dacice din munţii Orăştiei 

19. PLx 442/2009 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.7 

din Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare 

 

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

modificarea şi completarea Legii nr.360/2002 privind Statutul poliţistului (Plx 

434/2009), ce are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii 

nr.360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare. 

Elaborarea proiectului a fost determinată de necesitatea reglementării riguroase 

a raporturilor de serviciu ale poliţistului – funcţionar public cu statut special, astfel 

încât să se asigure o mai mare responsabilizare a acestuia în îndeplinirea atribuţiilor de 

serviciu. 

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

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, Consiliul Legislativ a dat aviz favorabil 

cu observaţii şi propuneri, Guvernul susţine adotarea. 

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

unanimitate de voturi. 

La punctul 2 al ordinii de zi, a fost prezentată propunerea legislativă de 

modificare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 republicată privind 

circulaţia pe drumurile publice (PLx 435/2009), ce are ca obiect de reglementare 

modificarea art.32 alin.(2) lit.b) din OUG nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile 

publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.49/2006, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, în sensul ca şi Serviciul Mobil de Urgenţă, 

Reanimare şi Descarcerare (SMURD) să fie autorizat să utilizeze semnale speciale de 

avertizare luminoase - lumina albastră.  
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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 Cameră decizională, Guvernul nu susţine adoptarea.  

Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost avizată favorabil, cu 

unanimitate de voturi. 

La punctul 3 al ordinii de zi, a fost prezentată propunerea legislativă pentru 

modificarea art.118 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind 

circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

(PLx 436/2009), ce are ca obiect de reglementare modificarea art.118 din OUG 

nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, în sensul eliminării, în ceea ce 

priveşte contravenţiile reglementate în acest act normativ, a efectului suspensiv de 

executare al plângerii împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi de 

aplicare a sancţiunii, instituindu-se astfel o soluţie legislativă derogatorie de la dreptul 

comun în materia contravenţiilor, reglementat prin OG nr.2/2002, aprobată cu 

modificări şi completări prin Legea nr.180/2002, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

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 Cameră decizională, Guvernul nu susţine adoptarea.   

Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost avizată favorabil, cu 

unanimitate de voturi. 

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

modificarea şi completarea Legii nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea 

transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de 

afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei (PLx 437/2009), ce are ca obiect de 

reglementare modificarea şi completarea Legii nr.161/2003 privind unele măsuri 

pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice 

şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi 
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completările ulterioare în sensul reglementării unor excepţii de la regimul 

incompatibilităţilor stabilite prin actul normativ de bază pentru funcţionarii publici, 

care să permită acestora să exercite şi alte atribuţii sau activităţi compatibile cu 

studiile de specialitate absolvite, în vederea asigurării implementării de către 

autorităţile şi instituţiile publice la care aceştia sunt numiţi, a unor proiecte finanţate 

din fondurile europene. 

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 Cameră decizională, Guvernul nu susţine adoptarea.   

Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost avizată negativ, cu 

majoritate de voturi (2 împotrivă şi 2 abţineri). 

La punctul 5 al ordinii de zi, a fost prezentată propunerea legislativă pentru 

modificarea Legii nr.161 din 19/04/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea 

transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de 

afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei (PLx 438/2009), ce are ca obiect de 

reglementare modificarea şi completarea Legii nr.161/2003 privind unele măsuri 

pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice a funcţiilor publice 

şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi 

completările ulterioare, în sensul reglementării incompatibilităţii funcţiei de consilier 

local sau consilier judeţean, cu calitatea de angajat cu funcţie de conducere al 

serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe de 

specialitate ale administraţiei publice centrale din unităţile administrativ-teritoriale, 

precum şi al instituţiilor publice subordonate acestora. 

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 Cameră decizională, Guvernul nu susţine adoptarea.   

Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost avizată negativ, cu 

unanimitate de voturi şi s-a precizat că amendamentele pot fi depuse la Comisia 

juridică, de disciplină şi imunităţi, sesizată pentru dezbatere în fond. 
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La punctul 6 al ordinii de zi, a fost prezentată propunerea legislativă pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.33/1994 privind exproprierea pentru cauză de 

utilitate publică, republicată (PLx 439/2009), ce are ca obiect de reglementare 

modificarea  şi completarea Legii nr.33/1994 privind exproprierea pentru cauză de 

utilitate publică, republicată, intervenţiile legislative vizând reglementarea unor 

măsuri premergătoare exproprierii, precum şi asigurarea unei locuinţe corespunzătoare 

proprietarului imobilului expropriat. 

Totodată, se preconizează ca lucrările de utilitate publică să înceapă după 

efectuarea notificărilor privind propunerile de expropriere, cu acordul expres al 

persoanelor fizice şi juridice cu drepturi reale asupra imobilelor supuse exproprierii. 

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 Cameră decizională, Guvernul nu susţine adoptarea.  

Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost avizată favorabil, cu 

unanimitate de voturi. 

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

modificare a Legii nr.230 din 6 iulie 2007 privind înfiinţarea, organizarea şi 

funcţionarea asociaţiilor de proprietari (PLx 441/2009), ce are ca obiect de 

reglementare modificarea  Legii nr.230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi 

funcţionarea asociaţiilor de proprietari, în sensul împuternicirii Comitetului executiv 

de a deconta individual datornicii rău platnici, cu scopul de a se recupera mai uşor 

datoriile. 

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 Cameră decizională, Guvernul nu susţine adoptarea propunerii 

legislative. 

Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost avizată favorabil, cu 

majoritate de voturi. 
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La punctul 8 al ordinii de zi, a fost prezentată propunerea legislativă privind 

stabilirea unor mecanisme economice pentru stimularea introducerii etichetei 

ecologice în scopul promovării şi dezvoltării unui turism durabil (PLx 443/2009).  

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 Cameră decizională, Guvernul nu susţine adoptarea propunerii 

legislative. 

Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost avizată favorabil, cu 

majoritate de voturi (1 abţinere). 

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

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2009 pentru modificarea Legii 

nr.416/2001 privind venitul minim garantat (Plx 450/2009).   

Proiectul de ordonanţă de urgenţă are ca obiect de reglementare modificarea 

Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările 

ulterioareîn sensul majorării cu 15% a nivelului venitului minim garantat, asigurarea 

fondurilor necesare pentru plata ajutorului social din bugetele locale integral din sume 

defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, precum şi modificarea unor denumiri 

în cadrul actului normativ 

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

fost adoptat de către Senat în şedinţa din 23 septembrie 2009, Camera Deputaţilor este 

Cameră decizională, Consiliul Legislativ a dat aviz favorabil cu observaţii şi 

propuneri.  

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

unanimitate de voturi. 

La punctul 10 al ordinii de zi, a fost prezentată propunerea legislativă pentru 

modificarea art.4 alin.(1) din Legea nr.370/2004 privind alegerea Preşedintelui 

României (PLx 452/2009), ce are ca obiect de reglementare modificarea art.4 alin.(1) 

din Legea nr.370/2004 privind alegerea Preşedintelui României, cu modificările şi 
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completările ulterioare, în sensul stabilirii datei  la care au loc alegerile pentru 

Preşedintele României. Totodată se propune ca, în cazul vacanţei funcţiei de 

Preşedinte al României, prevăzute la art.97 alin.(1) din Constituţia României, 

republicată, data alegerilor să fie hotătâtă şi adusă la cunoştinţa publică de către 

Guvern, în cel mult 30 de zile de la data la care a intervenit vacanţa funcţiei. 

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

a fost respinsă de Senat în şedinţa din 23 septembrie 2009, Consiliul Legislativ a dat 

aviz favorabil, Camera Deputaţilor este Cameră decizională, Guvernul nu susţine 

adoptarea. 

Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost avizată favorabil, cu 

majoritate de voturi. 

La punctul 11 al ordinii de zi, a fost prezentată propunerea legislativă 

reînfiinţarea comunei Moşniţa Veche din judeţul Timiş prin reorganizarea comunei 

Moşniţa Nouă (PLx 368/2009). 

S-a precizat că documentaţia anexată propunerii legislative este incompletă şi că 

prin proiectul legii propuse nu sunt precizate satele componente pentru comuna 

propusă spre înfiinţare şi pentru comuna rămasă după reorganizare şi nici reşedinţa 

comunei Moşniţa Nouă, rămasă după reorganizare.  

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

organice, Camera Deputaţilor este prima Cameră sesizată, Consiliul Legislativ a dat 

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

Guvernul nu susţine adoptarea.  

Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost amânată, cu 

unanimitate de voturi. 

La punctul 12 al ordinii de zi, a fost prezentată propunerea legislativă pentru 

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

completarea Legii nr.265/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.195/2005 privind protecţia mediului (PLx 410/2009), ce are ca obiect de 
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reglementare modificarea art. 71 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 

195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare, în 

sensul exceptării terenului atribuit Arhiepiscopiei Ortodoxe Cluj, amplasat în strada 

Slănic din municipiul Cluj-Napoca, de la prevederile conform cărora “schimbarea 

destinaţiei terenurilor amenajate ca spaţii verzi şi/sau prevăzute ca atare în 

documentaţiile de urbanism, reducerea suprafeţelor acestora ori strămutarea lor este 

interzisă”.  

Proiectul urmăreşte să soluţioneze problema generată de faptul  că terenul din 

municipiul Cluj-Napoca, strada Slănic, dat în folosinţă gratuită în anul 2003 

Arhiepiscopiei Ortodoxe Cluj în scopul construirii Centrului Medical Filantropic 

Sfinţii Cosma şi Damian (policlinică pentru săraci şi persoane defavorizate şi cămin 

de bătrâni) a intrat în anul 2007 sub incidenţa interdicţiei  prevăzute de art. 71 din 

OUG 195/2005, neputându-se  obţine astfel autorizaţia de construcţie.   

Textul instituie o derogare de la reglementarea cadru în materie, prevăzută de 

art. 71 din OUG nr. 195/2005 şi urmăreşte crearea unui regim diferit pentru un anumit 

titular de drepturi şi obligaţii, intrând în contradicţie cu însuşi scopul actului normativ 

pe care îl modifică, respectiv “îmbunătăţirea factorilor de mediu şi a calităţii vieţii prin 

creşterea suprafeţelor de spaţii verzi din localităţi, a protejării şi gestionării durabile a 

acestora, precum şi a creşterii standardelor de viaţă ale locuitorilor”.  

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

a fost respinsă de Senat în şedinţa din 07 septembrie 2009, Consiliul Legislativ a dat 

aviz negativ, Camera Deputaţilor este Cameră decizională, Guvernul nu susţine 

adoptarea. 

Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost respinsă, cu 

unanimitate de voturi. 

La punctul 13 al ordinii de zi, a fost prezentată propunerea legislativă pentru 

modificarea şi completarea art.55 din Legea 215/2001 privind administraţia publică 

locală (PLx 428/2009), ce are ca obiect de reglementare modificarea art.55 din Legea 
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administraţiei publice locale nr.215/2001, cu modificările şi completările ulterioare, 

referitor la dizolvarea de drept a consiliilor locale.  

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 primă Cameră sesizată, Guvernul nu susţine adoptarea propunerii 

legislative. 

Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost amânată, cu 

unanimitate de voturi, pentru depunerea amendamentelor la Comisie. Termen 

amânare: 1 săptămână. 

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

protecţia minorilor ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate (Plx 374/2009), 

ce are ca obiect de reglementare protecţia minorilor ai căror părinţi sunt plecaţi la 

muncă în străinătate, urmărind, crearea unui cadru normativ care să asigure o mai 

bună monitorizare a tuturor copiilor neglijaţi, o strânsă colaborare a organelor centrale 

de stat care se ocupă de acţiunile de ocrotire şi promovare a intereselor copilului, 

implementarea unor programe de formare a personalului asupra nevoilor copiilor ai 

căror părinţi sunt plecaţi, precum şi realizarea unor campanii de informare şi în acelaşi 

timp de conştientizare cu privire la efectele migraţiei părinţilor asupra copiilor.  

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

Camera Deputaţilor este Cameră decizională. Senatul a adoptat propunerea  

legislativă, Consiliul Legislativ a dat aviz favorabil, Guvernul susţine adoptarea 

proiectului de lege. 

Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 

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

Comisia pentru muncă şi protecţie socială. 

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

voturi. 
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La punctul 15 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege pentru 

modificarea şi completarea art.36 din Legea nr.350/2001 privind amenajarea 

teritoriului şi urbanismul (Plx 388/2009), ce are ca obiect de reglementare modificarea 

şi completarea art.36 alin.(2) din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi 

urbanismul, astfel încât ocuparea funcţiei de arhitect-şef din cadrul structurilor 

administraţiei publice, să se facă numai de către un funcţionar public absolvent al 

învăţământului superior de lungă durată, cu specialitate în arhitectură sau urbanism. 

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

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, Senatul a adoptat proiectul de lege, 

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

dat aviz favorabil, Comisia pentru muncă şi protecţie socială a dat aviz favorabil, 

Guvernul nu susţine adoptarea. 

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

voturi. 

La punctul 16 al ordinii de zi, a fost prezentată propunerea legislativă privind 

transmiterea cazărmilor dezafectate din administrarea Ministerului Apărării Naţionale 

în administrarea consiliilor locale, în scopul transformării acestora în obiective de 

utilitate publică, cu caracter social (PLx 425/2009), ce are ca obiect de reglementare 

transferarea cazărmilor, terenurilor şi unităţilor aferente acestora, care sunt dezafectate 

şi se află în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în domeniul public al 

unităţilor administrativ – teritoriale în a căror rază teritorială sunt situate şi în 

administrarea consiliilor locale ale municipiilor şi oraşelor, respectiv a consiliilor 

locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, după caz, la solicitarea acestora. 

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

a fost respinsă de Senat, Consiliul Legislativ a dat aviz favorabil, Camera Deputaţilor 

este Cameră decizională, Guvernul nu susţine adoptarea.   
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Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 

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

Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională. 

Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost amânată, cu 

unanimitate de voturi. 

La punctul 17 al ordinii de zi, a fost prezentată propunerea legislativă privind 

realizarea şi utilizarea cu titlu gratuit a 100 de proiecte tip de case cu specific regional 

şi local (PLx 424/2009), ce are ca obiect de reglementare aprobarea realizării a 100 de 

proiecte tip, de case cu specific regional, zonal şi local, cu două până la şase camere şi 

regim de înălţime P, P+M, P+1E. P+1E+M, prin concurs de soluţii, în scopul 

distribuirii acestora primăriilor din ţară, pentru a fi puse la dispoziţia celor care doresc 

să construiască astfel de case; 

Se preconizează ca aceste proiecte tip, să fie puse la dispoziţia consiliilor 

judeţene şi locale, pe suport electronic, urmând ca în funcţie de specificul fiecărei 

localităţi, să fie folosite de către locuitorii interesaţi, care vor suporta numai 

cheltuielile de multiplicare în formă scrisă sau electronică, stabilite prin hotărâre a 

Guvernului. 

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

a fost respinsă de Senat, 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, Guvernul nu susţine adoptarea.   

Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost amânată, din lipsă 

de cvorum. 

La punctul 18 al ordinii de zi, propunerea legislativă privind constituirea 

Rezervaţiei Arheologice Cetăţile dacice din munţii Orăştiei (PLx 421/2009) a fost 

amânată ca urmare a suspendării şedinţei Comisiei, din lipsă de cvorum. 

La punctul 19 al ordinii de zi, propunerea legislativă pentru modificarea şi 

completarea art.7 din Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 
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construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (PLx 442/2009) a 

fost amânată ca urmare a suspendării şedinţei Comisiei, din lipsă de cvorum. 

 În ziua de 7 octombrie 2009, lucrările s-au desfăşurat prin studiu individual al 

proiectelor aflate pe agenda Comisiei. 

 

PREŞEDINTE,     SECRETAR 

 

SULFINA BARBU   MIHAI  CRISTIAN APOSTOLACHE 
 

 

 

 

 

Red. Consilier parlamentar 
       Baban Mona Georgeta 
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