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din zilele 3, 4 şi 5 martie 2009 

 
 
 

Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 
ecologic şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 3, 4 şi 5 martie 2009. 

 
         Lucrările şedinţei din ziua de 3 martie 2009, au fost conduse de către doamna 
deputat Sulfina Barbu, preşedinte al Comisiei pentru administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic. 
 
         La dezbateri, au participat ca invitaţi, în ziua de 3 martie 2009: domnul Radu 
Stancu, Secretar de Stat în cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, domnul 
Ovidiu Simina, Consilier în cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, domnul 
Marin Pătuleanu, Consilier în cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, 
domnul Cornel Brezuică, Director în cadrul Administraţiei Fondului de Mediu, 
domnul Grădinaru Liviu, Director în cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, 
domnul Dumitrescu Aureliu, Consilier în cadrul Ministerului Administraţiei şi 
Internelor, doamna Cristina Neacşu, Consilier în cadrul Autorităţii pentru 
Coordonarea Instrumentelor Structurale, domnul Dan Tătaru, Secretar de Stat în 
cadrul Ministerului Apărării, doamna Aurora Hidec, Consilier juridic în cadrul 
Ministerului Apărării. 
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   Pe ordinea de zi a şedinţei din ziua de 3 martie 2009 au figurat următoarele 
puncte: 

AVIZE 
 

1 PLx 114/2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.131/2008 pentru completarea art.3 din 
Ordonanţa Guvernului nr.14/1998 privind utilizarea 
veniturilor realizate de instituţiile publice finanţate integral 
din venituri extrabugetare  

2 PLx 117/2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.143/2008 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34/2006 privind 
atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de 
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune 
de servicii  

3 PLx 118/2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.146/2008 pentru modificarea art.111 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind 
circulaţia pe drumurile publice  

4 PLx 119/2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.147/2008 pentru modificarea şi completarea 
Legii cetăţeniei române nr.21/1991 

5 PLx 120/2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.149/2008 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr.46/2007 privind modul de alocare 
a fondurilor externe nerambursabile şi a contribuţiei 
naţionale în bugetul instituţiilor implicate în gestionarea şi 
utilizarea acestora, pentru obiectivul "Cooperare teritorială 
europeană" 

6 PLx 129/2009 Proiect de Lege pentru completarea art.2 din Legea 
nr.562/2004 privind autorizarea instituţiilor publice din 
sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională de 
a vinde personalului propriu unele locuinţe de serviciu pe 
care acestea le au în administrare  

   
          SESIZARI IN FOND 
 

7 PLx 719/2007 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.43/2007 privind introducerea deliberată în 
mediu şi introducerea pe piaţă a organismelor modificate 
genetic  
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8 PLx 912/2007 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei de ugenţă a Guvernului nr.155/2001 privind 
aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stapân 

9 PLx 248/2008 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.13/2008 pentru modificarea şi completarea 
Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.51/2006 şi 
a Legii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare 
nr.241/2006 
Raportori: Zanfir Iorguş, Seres Denes, Lucia Varga 

10 PLx 363/2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul şi acvacultura 

11 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
Raportor: Sorin Zamfirescu 

12 PLx 605/2008 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.94/2008 pentru stabilirea unor măsuri privind 
punerea în circulaţie a paşapoartelor electronice, precum şi 
producerea altor documente de călătorie 
Raportor: Ion Călin 

13 PLx 23/2009 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 
Legii 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei 
publice locale cu modificările şi completările ulterioare 

14 PLx 24/2009 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.35 din 13.03.2008 pentru alegerea Camerei 
Deputaţilor şi a Senatului şi modificarea şi completarea 
Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei 
publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 
215/2001 şi a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor 
locali 

15 PLx 61/2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.125/2008 pentru modificarea şi completarea 
art.29 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor 
publici 

16 PLx 131/2009 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
guvernului nr.5/2009 privind stabilirea unor măsuri pentru 
îmbunătăţirea unor activităţi la nivelul Guvernului 

17 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 

18 PLx 681/2008 Propunere legislativă privind protecţia spaţiilor verzi 
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19 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 

       
La punctele 1, 3, 4 şi 5 ale ordinii de zi, respectivele proiecte de Lege au fost 

avizate favorabil cu unanimitate de voturi. 
La punctul 2 al ordinii de zi, respectivul proiect de Lege a fost avizat 

favorabil, cu majoritate de voturi (1 abţinere). 
La punctul 6 al ordinii de zi, respectivul proiect de Lege a fost avizat negativ, 

cu unanimitate de voturi. 
La punctul 7 al ordinii de zi, respectivul proiect de Lege a fost amânat, cu 

unanimitate de voturi, pentru primirea unui punct de vedere din partea Ministerului 
Mediului şi a Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale. Termen 
amânare: 1 săptămână. 

La punctul 8 al ordinii de zi, respectivul proiect de Lege a fost amânat, cu 
unanimitate de voturi, pentru primirea unui punct de vedere din partea Autorităţii 
Naţionale Sanitar - Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, precum şi din partea 
Colegiului Medicilor Veterinari. Termen amânare: 1 săptămână. 

La punctul 9 al ordinii de zi, respectivul proiect de Lege a fost amânat, cu 
unanimitate de voturi, pentru definitivarea punctului de vedere al raportorilor. 
Termen amânare: 1 săptămână. 

La punctul 10 al ordinii de zi, respectivul proiect de Lege a fost amânat, cu 
unanimitate de voturi, pentru a fi discutat în şedinţă comună cu Comisia pentru 
agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice. Termen amânare: 1 
săptămână. 

La punctul 11 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost respinsă, 
cu majoritate de voturi (4 împotrivă). 

La punctul 12 al ordinii de zi, respectivul proiect de Lege a fost adoptat cu 1 
amendament, cu unanimitate de voturi. 

La punctele 13 şi 14 al ordinii de zi, respectivele propuneri legislative au fost 
respinse, cu unanimitate de voturi. Pentru aceste propuneri legislative s-au primit 
rapoarte preliminare de respingere, de la Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi. 

La punctul 15 al ordinii de zi, respectivul proiect de Lege a fost adoptat, cu 
unanimitate de voturi. 

La punctul 16 al ordinii de zi, respectivul proiect de Lege a fost adoptat, cu 
majoritate de voturi (3 împotrivă). 

La punctul 17 al ordinii de zi, pentru respectivul proiect de Lege a fost 
menţinut raportul iniţial de respingere, cu majoritate de voturi (3 împotrivă). 

La punctul 18 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost amânată, 
cu unanimitate de voturi. Totodată, s-a hotărât întocmirea unui singur raport pentru 
toate iniţiativele legislative privind spaţiile verzi. 
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La punctul 19 al ordinii de zi, respectivul proiect de Lege a fost amânat, cu 
unanimitate de voturi, pentru a se primi avizul cu amendamente al Comisiei pentru 
industrii şi servicii. Termen amânare: 1 săptămână. 
 
 În finalul şedinţei, ca urmare a epuizării ordinii de zi, doamna preşedinte 
Sulfina Barbu, a menţionat că pentru zilele de 4 şi 5 martie a.c., membrii Comisiei 
sunt invitaţi să ia parte la discuţiile pe grupuri de lucru ce vor fi inţiate de fiecare 
raportor, după care lucrările vor continua cu studiul individual al proiectelor de 
Lege şi propunerilor legislative, aflate pe agenda de lucru a Comisiei. 
 
 În ziua de 4 martie a.c., la finalul lucrărilor şedinţei plenului celor două 
Camere reunite, a avut loc şedinţa membrilor Biroului Comisiei pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic. 
  
          La lucrările Comisiei din zilele de 3, 4 şi 5 martie 2009, din totalul celor 31 
de membri, au fost prezenţi 25 deputaţi, după cum urmează: Sulfina Barbu  (PD-L), 
Mircea Duşa (PSD+PC), Ionel Palăr (PNL), Mihai Cristian Apostolache (PSD+PC), 
Victor Boiangiu (PD-L), Dan Bordeianu (PNL), Sorin Gheorghe Buta (PD-L), 
Bogdan Cantaragiu (PD-L), Ion Călin (PSD+PC), Gheorghe Ciocan (PSD+PC), 
Relu Fenechiu (PNL), Vasile Gherasim (PD-L), Zanfir Iorguş (PD-L), Costică 
Macaleţi (PSD+PC), Ghervazen Longher (Minorităţile Naţionale), Antonella 
Marinescu (PSD+PC), Marius Neculai (PD-L), Neculai Răţoi (PSD+PC), Vasile 
Filip Soporan (PSD+PC), Radu Bogdan Ţîmpău (PNL), Nicolae Stan (PD-L), 
Eugen Constantin Uricec (PD-L), Lucia Ana Varga (PNL), Aurel Vlădoiu 
(PSD+PC), Sorin Ştefan Zamfirescu (PD-L), fiind absenţi domnii deputaţi: Ioan 
Oltean (PD-L), Korodi Attila (UDMR), Marin Bobeş (PSD+PC), Cristian Buican 
(PNL), Ludovic Orban (PNL), Denes Seres (UDMR). 
 
 
 

PREŞEDINTE,       SECRETAR,   
 
 SULFINA BARBU  MIHAI  CRISTIAN APOSTOLACHE 

 
 
 
 
 
 
 
Red. Consilier parlamentar 
       Baban Mona Georgeta 
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