
 

  Parlamentul României    
  Camera Deputaţilor 

 
COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ,                  29.01.2009        
AMENAJAREA TERITORIULUI SI ECHILIBRU                     Nr. 26/33   

                        ECOLOGIC   
           

                                                            
SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 

din zilele 26, 27, 28 şi 29 ianuarie 2009 
 
          Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 
ecologic şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 26, 27, 28 şi 29 ianuarie 2009. 
 
          În ziua de 26 ianuarie 2009, între orele 14.00 şi 16.30, a avut loc şedinţa 
Biroului Comisiei, în vederea stabilirii Ordinii de zi şi pentru discutarea unor 
probleme organizatorice, urmată de activitatea de documentare a membrilor 
Comisiei, cu privire la proiectele de Lege şi propunerile legislative propuse spre a fi 
dezbătute.  
 
          Lucrările Comisiei s-au desfăşurat în ziua de 27 ianuarie 2009, între orele 
10.00 şi 16.30. 
 
          La dezbateri, au participat ca invitaţi: doamna Dorina Nicolina Isopescu, 
Inspector general de Stat în cadrul Inspectoratului de Stat în Construcţii, domnul 
Epuran Constantin, Director în cadrul Inspectoratului de Stat în Construcţii, domnul 
Gheorghe Pătraşcu, Director general în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Locuinţei, doamna Anca Ginavar, Director general în cadrul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Locuinţei, doamna Stana Clara, Director în cadrul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi Locuinţei, domnul Marius Vasiliu, Consilier pentru Relaţia cu 
Parlamentul în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei, domnul Szakal 
Andras, Preşedinte în cadrul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, domnul Radu 
Stancu, Secretar de Stat în cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, domnul 
Ovidiu Simina, Consilier în cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor. 
 
 
 

Pe ordinea de zi a şedinţei au figurat următoarele puncte: 
  

AVIZE 
 

1 PLx 516/2008 Propunere legislativă privind vânzarea spaţiilor proprietate 
privată a unităţilor administrativ-teritoriale cu destinaţia de 
cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară 
activităţi conexe actului medical 
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2 PLx 517/2008 Propunere legislativă pentru abrogarea alineatului (8) al 
articolului 9 din Legea nr.112/1995 pentru reglementarea 
situaţiei juridice a unor bunuri imobile cu destinaţia de 
locuinţe, trecute în proprietatea statului 

3 PLx 518/2008 Propunere legislativă privind vânzarea spaţiilor proprietate 
privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, cu 
destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care 
se desfăşoară activităţi conexe actului medical 

4 PLx 524/2008 Propunere legislativă privind modificarea şi completarea art.29 
din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de 
proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, 
solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.1/1991 
şi ale Legii nr.169/1997 

5 PLx 527/2008 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.18/1991 
privind fondul funciar 

6 PLx 542/2008 Proiectul Legii organizării şi funcţionării statisticii oficiale în 
România 

7 PLx 566/2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.22/2008 privind eficienţa energetică şi promovarea utilizării 
la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie 

8 PLx 567/2008 Proiect de Lege pentru completarea Legii serviciului public de 
alimentare cu energie termică nr.325/2006 

9 PLx 573/2008 Propunere legislativă de modificare şi completare a Legii 
nr.75/16.07.1994 privind arborarea drapelului României, 
intonarea imnului naţional şi folosirea sigiliilor cu stema 
României de către autorităţile şi instituţiile publice 

10 PLx 576/2008 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice 

11 PLx 583/2008 Propunere legislativă pentru abrogarea alineatului (2) al 
articolului 79 din Legea nr.69 din 28 aprilie 2000, Legea 
educaţiei fizice şi sportului 

12 PLx 597/2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.90/2008 privind auditul statutar al situaţiilor 
financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate 

13 PLx 604/2008 Proiect de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.74/2008 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.109/2005 privind 
transporturile rutiere 

14 PLx 612/2008 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.21/1991 privind cetăţenia română 
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15 PLx 614/2008 Propunere legislativă pentru acordarea de despăgubiri 

cetăţenilor aparţinând comunităţii minorităţii turce din fosta 
insulă Ada - Kaleh 

16 PLx 616/2008 Propunere legislativă de modificare şi completare a Legii 
nr.230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
asociaţiilor de proprietari 

17 PLx 621/2008 Propunere legislativă privind Programul naţional pentru 
asigurarea locurilor de muncă în localităţile în care acestea au 
fost desfiinţate în perioada 1990-2008 

18 PLx 648/2008 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.65/2008 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.13/2006 privind 
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi pentru 
Dezvoltare Rurală şi Pescuit, prin reorganizarea Agenţiei 
SAPARD, precum şi pentru stabilirea unor măsuri pentru 
eficientizarea activităţii Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru 
Agricultură 

19 PLx 651/2008 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.81/2008 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr.10/2008 privind nivelul salariilor de 
bază şi al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat 
potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.24/2000 
privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru 
personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului 
salarizat potrivit anexelor nr.II şi III la Legea nr.154/1998 
privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul 
bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii 
de demnitate publică, precum şi unele măsuri de 
reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale 
personalului contractual salarizat prin legi speciale şi a 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.19/2003 privind 
consilierii pentru afaceri europene 

20 PLx 656/2008 Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.99/2008 privind reglementarea unor măsuri 
financiare în domeniul programării cheltuielilor publice 

21 PLx 657/2008 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.110/2008 pentru modificarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.109/2005 privind transporturile 
rutiere 

22 PLx 659/2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.68/2008 privind vânzarea spaţiilor proprietate 
privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale cu 
destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care 
se desfăşoară activităţi conexe actului medical 



 4 
 
23 PLx 670/2008 Proiect de Lege pentru completarea Legii recunoştinţei faţă de 

eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria 
Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de 
persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în 
urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din 
noiembrie 1987, nr. 341/2004 

24 PLx 671/2008 Proiect de Lege 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 

25 PLx 672/2008 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.16/2007 privind organizarea şi exercitarea profesiei de 
geodez 

26 PLx 674/2008 Propunere legislativă pentru modificarea O.U.G. nr.209/2005 
privind modificarea şi completarea unor acte normative în 
domeniul proprietăţii 

27 PLx 676/2008 Propunere legislativă privind declararea depoului "Ilie Pintilie" 
ca fiind de utilitate publică, precum şi transformarea acestuia 
în piaţă, numită "Piaţa Pensionarilor", piaţa agroalimentară 
socială şi în parc numit "Parcul Pensionarilor" 

28 PLx 677/2008 Propunere legislativă privind declararea de utilitate publică a 
Pieţei Obor şi a Parcului PĂSĂRARI situate în Bucureşti 
sectorul 2 (conform anexei) 

29 PLx 682/2008 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea 
transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor 
publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea 
corupţiei, publicată în Monitorul Oficial al României, nr. 279 
bis din 21/04/2003, cu modificările şi completările ulterioare 

30 PLx 684/2008 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.112 din 
25/11/1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor 
imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea 
statului 

31 PLx 685/2008 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.10 (r2) din 
08/02/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în 
mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, 
publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr.798 din 2 
septembrie 2005 

32 PLx 693/2008 Proiect de Lege pentru completarea art.31 din Legea 
nr.218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei 
Române 

33 PLx 695/2008 Propunere legislativă de modificare şi completare a Legii nr.60 
(r1)/23.09.1991, privind organizarea şi desfăşurarea 
adunărilor publice 
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34 PLx 701/2008 Propunere legislativă privind completarea Legii 407/2006 a 

vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic 

35 PLx 702/2008 Propunere legislativă privind modificarea şi completarea 
articolului 10 din Legea nr.36/1991 privind societăţile agricole 
şi alte forme de asociere în agricultură 

36 PLx 706/2008 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind 
circulaţia pe drumurile publice 

37 PLx 707/2008 Propunere legislativă pentru completarea şi modificarea Legii 
nr.16/2007 privind organizarea şi exercitarea profesiei de 
geodez 

 
SESIZĂRI ÎN FOND 

 
1. PLx 290/2007 Proiect de Lege privind controlul şi conduita personalului cu 

atribuţii de control 

2. PLx 845/2007 Propunere legislativă pentru completarea articolului 11 din 
Legea nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de 
construcţii 

3. PLx 76/2008 Propunere legislativă privind unele măsuri pentru 
popularizarea drepturilor cetăţenilor Uniunii Europene 

4. PLx 98/2008 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 
art.10 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării 
lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare 

5. PLx 217/2008 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă 

6. PLx 221/2008 Propunere legislativă pentru instituirea Programului de 
stimulare a înnoirii Parcului naţional de tractoare şi maşini 
agricole 

7. PLx 235/2008 Proiect de Lege pentru modificarea alin.(9) al art.7 din 
Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor 
de construcţii, republicată 

8. PLx 238/2008 Propunere legislativă privind gestionarea populaţiei canine 
9. PLx 338/2008 Propunere legislativă pentru declararea de rezervaţie 

arheologică şi bun de utilitate publică de interes naţional a 
unor zone din teritoriul localităţilor Sarmizegetusa, Mintia-
Veţel şi a Complexului cetăţilor dacice din Munţii Orăştiei-
Costeşti-Cetăţuie; Cetăţuia Înaltă; Ciocuţa; Costeşti-
Blidaru; Faieragu; Vârful lui Hulpe; Feţele Albe; Grădiştea 
Muncelului; Piatra Roşie - judeţul Hunedoara 

10. PLx 381/2008 Proiect de Lege privind atribuirea unei locuinţe doamnei 
Valeria Oancea  
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11. PLx 391/2008 Propunere legislativă pentru modificarea articolului 71 al 

Ordonanţei de urgenţă nr.195 din 22/12/2005 privind 
protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin 
Legea 265/2006, Legea protecţiei mediului cu modificările şi 
completările ulterioare 

12. PLx 395/2008 Propunere legislativă privind modificarea şi completarea 
Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale 

13. PLx 412/2008 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.155/2001 privind aprobarea 
programului de gestionare a câinilor fără stăpân 

14. PLx 423/2008 Propunere legislativă de modificare şi completare a Legii nr. 
393 din 28/09/2004 privind Statutul aleşilor locali 

15. PLx 427/2008 Propunere legislativă privind modificarea şi completarea 
Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei 
publice locale 

16. PLx 505/2008 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.273 din 29 
iunie 2006 privind finanţele publice locale 

17. PLx 521/2008 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale 

18. PLx 523/2008 Propunere legislativă privind vânzarea spaţiilor aflate în 
proprietatea privată a statului sau a unităţilor administartiv-
teritoriale, destinate sediilor editurilor de carte şi/sau 
publicaţii culturale 

19. PLx 526/2008 Propunere legislativă privind vânzarea locuinţelor de 
serviciu construite din fondurile statului şi administrate de 
către universităţile cu profil agricol şi medicină veterinară 
foştilor sau actualilor chiriaşi 

20. PLx 530/2008 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.273/2006 
privind finanţele publice locale 

21. PLx 562/2008 Propunere legislativă privind modificarea şi completarea 
Legii nr.188 din 8 decembrie 1999 privind Statutul 
funcţionarilor publici 

22. PLx 564/2008 Propunere legislativă pentru modificarea Legii Nr.373/2004 
privind alegerea Camerei Deputaţilor şi Senatului 

23. PLx 568/2008 Proiect de Lege pentru modificarea alin.(3) al art.8 din 
Ordonanţa Guvernului nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural 

24. PLx 572/2008 Propunere legislativă privind transformarea cazărmilor 
dezafectate ale Ministerului Apărării Naţionale în locuinţe 
sociale, pentru tineret, locuinţe pentru chiriaşii evacuaţi din 
casele naţionalizate, şcoli şi gradiniţe 

25. PLx 574/2008 Propunere legislativă de modificare a Legii nr.188(r2)/1999 
privind Statutul funcţionarilor publici 

26. PLx 575/2008 Propunere legislativă pentru modificarea art.7, alin.9 din 
Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor 
de construcţii 

27. PLx 577/2008 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.188/1999 
privind Statutul funcţionarilor publici 

28. PLx 579/2008 Propunere legislativă privind parcările pe domeniul public 

29. PLx 580/2008 Propunere legislativă pentru construirea de creşe şi 
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grădiniţe 
30. PLx 582/2008 Propunere legislativă pentru completarea art.10 din Legea 

nr.340/2004 privind instituţia prefectului 
31. PLx 584/2008 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în 
administraţia publică 

32. PLx 585/2008 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, 
republicată 

33. PLx 587/2008 Proiect de Lege privind transmiterea unor imobile din 
domeniul public al statului şi din administrarea Universităţii 
de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca în 
domeniul public al comunei Jucu şi în administrarea 
Consiliului local al comunei Jucu, judeţul Cluj 

34. PLx 610/2008 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.40/1999 privind protecţia 
chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de 
locuinţe 

35. PLx 613/2008 Propunere legislativă privind urgentarea procesului de 
reconstituire a dreptului de proprietate privată asupra 
terenurilor 

36. PLx 615/2008 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.477/2004 privind Codul de conduită a personalului 
contractual din autorităţile şi instituţiile publice  

37. PLx 663/2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.111/2008 privind transmiterea unui imobil 
din domeniul public al statului şi din administrarea 
Administraţiei Naţionale "Apele Române" în domeniul public 
al comunei Crasna şi în administrarea Consiliului Local al 
comunei Crasna, judeţul Sălaj 

38. PLx 679/2008 Propunere legislativă privind abrogarea art.32 din Legea nr. 
350 din 6 iulie 2001, privind amenajarea teritoriului şi 
urbanismul, cu modificările aduse de Legea nr. 289 din 7 
iulie 2006; precum şi modificarea legii prin adăugarea art. 
32 indice (1) 

39. PLx 683/2008 Propunere legislativă pentru modificarea Legii arendării 
nr.16/1994 

40. PLx 697/2008 Propunere legislativă privind modernizarea drumurilor 
judeţene şi comunale din credite externe 

 
DIVERSE 

 
1. Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei pentru administraţie 

publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic 
 

2. Deplasări externe 
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Proiectele de Lege şi propunerile legislative trimise Comisiei spre avizare, au 

fost dezbătute şi votate după cum urmează: 
 La punctul 1 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost avizată 

negativ cu majoritate de voturi (3 abţineri). 
La punctele 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 14, 16, 17, 22, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 

34, 35, 36 şi 37 ale ordinii de zi, respectivele proiecte de Lege şi propuneri 
legislative au fost avizate negativ, cu unanimitate de voturi. 

 La punctele 6, 7, 8, 12, 18, 19, 21, 23, 25 şi 32 ale ordinii de zi, respectivele 
proiecte de Lege au fost avizate favorabil, cu unanimitate de voturi. 

La punctul 13 al ordinii de zi, respectivul proiect de Lege a fost avizat favorabil 
pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2008, cu unanimitate 
de voturi. 

La punctul 15 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost avizată 
negativ cu majoritate de voturi (1 împotrivă). 

La punctul 20 al ordinii de zi, respectivul proiect de Lege a fost avizat favorabil 
pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2008, cu majoritate 
de voturi (4 împotrivă). 

La punctul 24 al ordinii de zi, respectivul proiect de Lege a fost avizat negativ 
cu majoritate de voturi (4 împotrivă). 

 
Referitor la proiectele de Lege şi propunerile legislative trimise Comisiei pentru 

a fi discutate pe fond, după dezbatere s-a votat astfel: 
La punctele 1, 6, 23, 24, 33, 34 şi 39 ale ordinii de zi, respectivele proiecte de 

Lege şi  respectivele propuneri legislative au fost amânate, cu unanimitate de voturi, 
pentru a fi discutate într-o şedinţă viitoare. 

La punctele 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 
28, 29, 30, 31, 32, 36, 38 şi 40 ale ordinii de zi, pentru respectivele proiecte de Lege 
şi  propuneri legislative a fost votată respingerea cu unanimitate de voturi. 

La punctele 3, 5, 12, 14 şi 15 ale ordinii de zi, pentru respectivele propuneri 
legislative şi respectivul proiect de Lege, s-a hotărât cu unanimitate de voturi 
întocmirea de  rapoarte suplimentare de respingere. 

La punctul 35 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost respinsă, 
cu majoritate de voturi (1împotrivă). 

La punctul 37 al ordinii de zi, respectivul proiect de Lege  a fost votat 
favorabil, cu unanimitate de voturi. 

 
In continuare, doamna deputat Sulfina Barbu, preşedinta Comisiei a propus 

introducerea ca punct suplimentar pe ordinea de zi, a Proiectului de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 112/2008 cu privire la rectificarea 
bugetului de stat pe anul 2008 (Plx 627), cu care Comisia a fost sesizată pentru aviz 
comun cu Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi protecţia 
mediului din cadrul Senatului. Propunerea a fost acceptată cu unanimitate de voturi 
şi în urma discuţiilor s-a hotărât avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi.  

 
La punctul Diverse, s-au pus în discuţie o serie de probleme organizatorice şi  

s-a aprobat cu unanimitate de voturi, propunerea doamnei deputat Sulfina Barbu, 
preşedinta Comisiei, de a se analiza Regulamentul Comisiei, în cadrul grupurilor 
parlamentare, în vederea realizării de amendamente. De asemenea, au fost 
prezentate invitaţiile primite pe adresa Comisiei, pentru participare la diferite 
evenimente externe.  
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În ziua de 28 ianuarie 2009, membrii Comisiei au luat parte la Întâlnirea de 
lucru dintre reprezentanţii organizaţiilor neguvernamentale şi conducerea Camerei 
Deputaţilor, cu titlul „Îmbunătăţirea mecanismelor de comunicare dintre Camera 
Deputaţilor şi reprezentanţii sectorului asociativ”, ce s-a desfăşurat între orele 10.00 
şi 16.00, după care au continuat cu studiul individual asupra proiectelor de Lege şi a 
propunerilor legislative ce au fost amânate pentru a fi discutate în cadrul următoarei 
şedinţe. 

 
În ziua de 29 ianuarie 2009, activitatea membrilor Comisiei a continuat cu 

studierea proiectelor de Lege şi a propunerilor legislative amânate pentru a se primi 
un Punct de vedere din partea Guvernului şi pentru depunerea de amendamente. De 
asemenea, s-a procedat la analizarea Regulamentului Comisiei şi discutarea 
amendamentelor ce urmează a fi depuse la secretariatul Comisiei, de către fiecare 
grup parlamentar. 

 
          La lucrările Comisiei din zilele de 26, 28 şi 29 ianuarie 2009, din totalul celor 
30 de membri, au fost prezenţi 21 deputaţi, după cum urmează: Sulfina Barbu (PD-
L), Mircea Duşa (PSD), Mihai Cristian Apostolache (PSD), Korodi Attila (UDMR), 
Marin Bobeş (PSD), Victor Boiangiu (PD-L), Dan Bordeianu (PNL),  Cristian Buican 
(PNL), Sorin Gheorghe Buta (PD-L), Ion Călin (PSD), Gheorghe Ciocan (PSD), Vasile 
Gherasim (PD-L), Zanfir Iorguş (PD-L), Ghervazen Longher (Minorităţi), Costică 
Macaleţi (PSD), Antonella Marinescu (PSD), Ludovic Orban (PNL), Denes Seres 
(UDMR), Vasile Filip Soporan (PSD),  Radu Bogdan Ţîmpău (PNL), Lucia Ana Varga 
(PNL), fiind absenţi domnii deputaţi: Ionel Palăr (PNL), Bogdan Cantaragiu (PD-L), 
Marius Neculai (PD-L), Ioan Oltean (PD-L), Neculai Răţoi (PSD), Nicolae Stan (PD-L), 
Eugen Constantin Uricec (PD-L), Aurel Vlădoiu (PSD), Sorin Ştefan Zamfirescu (PD-
L). 
 
          La lucrările Comisiei din ziua de 27 ianuarie 2009, din totalul celor 30 de 
membri, au fost prezenţi 22 deputaţi, după cum urmează: Sulfina Barbu (PD-L), 
Mircea Duşa (PSD), Mihai Cristian Apostolache (PSD), Korodi Attila (UDMR), Marin 
Bobeş (PSD), Victor Boiangiu (PD-L), Dan Bordeianu (PNL),  Cristian Buican (PNL), 
Sorin Gheorghe Buta (PD-L), Ion Călin (PSD), Gheorghe Ciocan (PSD), Vasile 
Gherasim (PD-L), Zanfir Iorguş (PD-L), Ghervazen Longher (Minorităţi), Costică 
Macaleţi (PSD), Antonella Marinescu (PSD), Ioan Oltean (PD-L), Ludovic Orban 
(PNL), Denes Seres (UDMR), Vasile Filip Soporan (PSD),  Radu Bogdan Ţîmpău 
(PNL), Lucia Ana Varga (PNL), fiind absenţi domnii deputaţi: Ionel Palăr (PNL), 
Bogdan Cantaragiu (PD-L), Marius Neculai (PD-L), Neculai Răţoi (PSD), Nicolae Stan 
(PD-L), Eugen Constantin Uricec (PD-L), Aurel Vlădoiu (PSD), Sorin Ştefan 
Zamfirescu (PD-L). 
 
 

PREŞEDINTE,      SECRETAR    
 
         SULFINA BARBU   MIHAI APOSTOLACHE 

 
 
 
Red. Consilier parlamentar 
       Baban Mona Georgeta 
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