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                        ECOLOGIC   
           

                                                                       
 

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
din zilele 10, 11 şi 12 martie 2009 

 
 

Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 
ecologic şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 10, 11 şi 12 martie 2009. 
 

  În ziua de 10 martie 2009, Comisia pentru administraţie publică, amenajarea 
teritoriului şi echilibru ecologic şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă comună cu 
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice. 

 
             Lucrările şedinţei comune, au fost conduse de către domnul deputat Valeriu 
Tabără, preşedinte al Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice.   

 
La dezbateri, au participat ca invitaţi, în ziua de 10 martie 2009: domnul 

Marian Hoinaru, Secretar de Stat în cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi 
Dezvoltării Rurale, domnul Silviu Megan, Director în cadrul Ministerului Mediului, 
domnul Valentin Buksz, Preşedinte în cadrul Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi 
Acvacultură, domnul Dimulescu Nicolae, Preşedinte în cadrul Rompescaria, domnul 
Popescu Ştefan, Preşedinte în cadrul Federaţiei Naţionale a Pescarilor Sportivi din 
România, domnul Togor Vasile Mihai, Vicepreşedinte în cadrul Federaţiei Naţionale 
a Pescarilor Sportivi din România, domnul Iosif Benko, Preşedinte al Comisiei de 
Competiţii din cadrul Federaţiei Naţionale a Pescarilor Sportivi din România, domnul 
Sanda Lucian, Preşedinte în cadrul Federaţiei Organizaţiilor de Pescari „Delta 
Dunării”, domnul Pascale Mircea, Preşedinte în cadrul Asociaţiei Patronale a 
Pescuitului „Delta Dunării”.   
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 Pe ordinea de zi a şedinţei comune au figurat dezbateri cu privire la proiectul 
de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.23/2008 privind 
pescuitul şi acvacultura. 

 
Respectivul proiect de Lege a fost supus dezbaterilor pe articole şi cu 

amendamentele înregistrate la cele două Comisii, discutându-se până  la Capitolul II, 
după care lucrările şedinţei comune au fost suspendate, urmând a se relua în cadrul  
săptămânii următoare. 

 
In ziua de 11 martie 2009, a avut loc şedinţa Comisiei pentru administraţie 

publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic. 
 

          Lucrările şedinţei din ziua de 11 martie 2009, au fost conduse de către domnul 
deputat Mircea Duşa, vicepreşedinte al Comisiei pentru administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic. 
 
          La dezbateri, au participat ca invitaţi, în ziua de 11 martie 2009: domnul Dorin 
Bădulescu, Secretar de Stat în cadrul Ministerului Mediului, domnul Silviu Megan, 
Director în cadrul Ministerului Mediului, doamna Ana Maria Comănoiu, Consilier în 
cadrul Ministerului Mediului, domnul Adrian Chesaru, Consilier în cadrul 
Ministerului Mediului, doamna Roxana Ionescu, Consilier în cadrul Ministerului 
Mediului,  doamna Doina Frantz, Director în cadrul Ministerului Mediului, doamna 
Tatiana Preda, Director în cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării 
Rurale, domnul Ioan Andreica, Secretar de Stat în cadrul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Locuinţelor, doamna Anca Ginavar, Director în cadrul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi Locuinţelor, domnul Marius Vasiliu, Consilier în cadrul 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţelor, domnul Brezuică Cornel, Director 
în cadrul Administraţiei Fondului pentru Mediu, doamna Claudia Cojocaru, Şef 
Serviciu în cadrul Administraţiei Fondului pentru Mediu, domnul Aurel Dumitrescu, 
Consilier în cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, domnul Liviu 
Grădinaru, Director în cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, domnul 
Marin Pătuleanu, Consilier în cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, 
domnul Baba Florin, Consilier juridic în cadrul Ministerului Administraţiei şi 
Internelor, doamna Elena Nicolaescu, Consilier în cadrul Ministerului Finanţelor 
Publice. 

 
Pe ordinea de zi a şedinţei Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea 

teritoriului şi echilibru ecologic, din data de 11 martie 2009, au figurat următoarele 
puncte: 

AVIZ  
 

1. PLx 163/2009 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.186/2008 cu privire la rectificarea bugetului 
de stat pe anul 2008 
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SESIZARI IN FOND 
 

2. 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 

3. 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  

4. PLx 681/2008 Propunere legislativă privind protecţia spaţiilor verzi 
5. 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 

6. PLx 565/2008 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă 

7. PLx 63/2009 Propunere legislativă privind obligativitatea Consiliului 
General al Municipiului Bucureşti cât şi a consiliilor locale 
de a înfiinţa pieţe agroalimentare sociale la un număr de cel 
mult 20 000 de locuitori 

8. 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 

9. PLx 99/2009 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.165/2008 privind transmiterea unui imobil 
din domeniul public al statului şi din administrarea 
Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile - 
Administraţia Naţională "Apele Române" în domeniul 
public al comunei Negrileşti şi în administrarea Consiliului 
Local al Comunei Negrileşti, judeţul Galaţi 

10. PLx 103/2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 184/2008 pentru modificarea Ordonanţei 
Guvernului nr.69/2002 privind regimul juridic al cărţii 
electronice de identitate 

11. PLx 109/2009 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.215/2008 privind unele măsuri pentru 
susţinerea programelor de dezvoltare a construcţiei de 
locuinţe la nivel naţional 
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12. PLx 110/2009 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 217/2008 privind reluarea pentru anul 2009 a 
Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 

  
DIVERSE 

 
1. Scrisoare deschisă din partea unor ONG-uri ce acţionează în domeniul 

protecţiei mediului 
2. Scrisoare deschisă din partea Asociaţiei Salvaţi Bucureştiul şi alte asociaţii 
3. Scrisoare din partea primăriei Roşia Montană, judeţul Alba (primar Eugen 

Furdui) 
     

La punctul 1 al ordinii de zi, respectivul proiect de Lege a fost avizat favorabil 
cu unanimitate de voturi. 

La punctul 2 al ordinii de zi, respectivul proiect de Lege a fost adoptat, cu 
majoritate de voturi ( 1 împotrivă, 2 abţineri). 

La punctul 3 al ordinii de zi, respectivul proiect de Lege a fost adoptat, cu  
amendamente, cu unanimitate de voturi. 

La punctul 4 al ordinii de zi, pentru respectiva propunere legislativă s-a 
propus şi votat cu unanimitate de voturi, menţinerea raportului iniţial de respingere. 

La punctul 5 al ordinii de zi, respectivul proiect de Lege a fost amânat, cu 
unanimitate de voturi. Termen amânare: 1 săptămână. 

La punctul 6 al ordinii de zi, respectivul proiect de Lege a fost adoptat, cu 
amendamente, cu unanimitate de voturi. 

La punctul 7 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost respinsă, 
cu unanimitate de voturi. 

La punctul 8 al ordinii de zi, respectivul proiect de Lege a fost amânat, cu 
unanimitate de voturi, pentru a se solicita un punct de vedere din partea Guvernului. 
Termen amânare: 1 săptămână. 

La punctele 9, 10 şi 11 ale ordinii de zi, respectivele proiecte de Lege au fost 
adoptate, cu unanimitate de voturi. 

La punctul 12 al ordinii de zi, respectivul proiect de Lege a fost adoptat, cu 
amendamente, cu unanimitate de voturi. 
 
 Referitor la scrisorile prezentate membrilor Comisiei, la punctul Diverse, s-a 
hotărât, cu unanimitate de voturi, solicitarea unui punct de vedere din partea 
Ministerului Mediului, cu privire la problemele expuse. 
 

În ziua de 12 martie 2009, s-a dezbătut proiectul de Lege pentru modificarea 
Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, introdus suplimentar pe 
ordinea de zi. 

 
Respectivul proiect de Lege a fost discutat pe articole şi a fost adoptat, cu 

amendamente, cu unanimitate de voturi, din numărul celor prezenţi. 
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 Lucrările au continuat cu studiul individual al proiectelor de Lege şi 
propunerilor legislative, aflate pe agenda de lucru a Comisiei. 
 
          La lucrările Comisiei din zilele de 10, 11 şi 12 martie 2009, din totalul celor 
31 de membri, au fost prezenţi 28 deputaţi, după cum urmează: Sulfina Barbu     
(PD-L), Mircea Duşa (PSD+PC), Ionel Palăr (PNL), Mihai Cristian Apostolache 
(PSD+PC), Korodi Attila (UDMR), Marin Bobeş (PSD+PC), Dan Bordeianu 
(PNL), Cristian Buican (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), Ioan Oltean (PD-L), Ludovic Orban (PNL), Neculai Răţoi 
(PSD+PC), Denes Seres (UDMR), Vasile Filip Soporan (PSD+PC), Nicolae Stan 
(PD-L), Lucia Ana Varga (PNL), Aurel Vlădoiu (PSD+PC), Sorin Ştefan 
Zamfirescu (PD-L), fiind absenţi domnii deputaţi: Victor Boiangiu (PD-L), Radu 
Bogdan Ţîmpău (PNL), Eugen Constantin Uricec (PD-L). 
 
 
           
 
 

VICEPREŞEDINTE,      SECRETAR,   
 
     MIRCEA DUŞA  MIHAI  CRISTIAN APOSTOLACHE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Red. Consilier parlamentar 
       Baban Mona Georgeta 
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