
  PARLAMENTUL ROMÂNIEI    
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ,                 18.02.2010        
AMENAJAREA TERITORIULUI SI ECHILIBRU                      

                        ECOLOGIC   
 

                                             
                                         

PROCES VERBAL 
din zilele de  16, 17 şi 18 februarie 2010  

 

 

Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 

ecologic şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 16, 17 şi 18 februarie 2010.       

           Din numărul total de 33 membri, în zilele de 16, 17 şi 18 februarie 2010, la 

lucrările Comisiei au fost prezenţi 33 deputaţi.   

La şedinţa din ziua de 16 februarie a.c. au participat ca invitaţi: domnul 

Mihail Vasile Ozunu, Secretar de Stat în cadrul Ministerului Apărării Naţionale, 

domnul Sorin Munteanu, Secretar de Stat în cadrul Ministerului Dezvoltării 

Regionale şi Turismului, domnul Ioan Andreica, Secretar de Stat în cadrul 

Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, domnul Dan Cârlan, Secretar de 

Stat în cadrul Ministerului Mediului şi Pădurilor, domnul Irinel Cristu, Secretar de 

Stat în cadrul Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, domnul 

Blejnar Sorin, Preşedinte în cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, 

domnul Arpad Ladanyi, Comisar general în cadrul Agenţiei Naţionale de 

Administrare Fiscală, domnul Sorin Florea, Comisar general adjunct în cadrul 

Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, domnul Cristian Stamatiade, Director 

general în Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, domnul Silviu Megan, 

Director general în Ministerul Mediului şi Pădurilor, domnul Constantin Pulbere, 

Consilier în cadrul Ministerului Mediului şi Pădurilor, domnul Nenciu Paul, 

Consilier juridic în cadrul Ministerului Apărării Naţionale, domnul Apostol Cristian, 

Consilier juridic în cadrul Ministerului Apărării Naţionale, domnul Horia Bobaru, 

Şef serviciu în cadrul Ministerului Apărării Naţionale, domnul Mircea Costache, 

Director în cadrul Ministerului Apărării Naţionale. 
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La şedinţa din ziua de 17 februarie a.c. au participat ca invitaţi: domnul 

Marius Martinescu, Secretar de Stat în cadrul Ministerului Administraţiei şi 

Internelor, domnul Sorin Munteanu, Secretar de Stat în cadrul Ministerului 

Dezvoltării Regionale şi Turismului, domnul Dan Cârlan, Secretar de Stat în cadrul 

Ministerului Mediului şi Pădurilor, domnul Gabriel Cristian Alexe, Preşedinte în 

cadrul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Familiei şi a Drepturilor Copilului, 

doamna Camelia Luchian, Vicepreşedinte în cadrul Agenţiei Naţionale pentru 

Pescuit şi Acvacultură, domnul Ştefan Gheorghe, Consilier al ministrului în cadrul 

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. 

Lucrările şedinţelor din zilele de 16 februarie a.c. şi 17 februarie a.c. au fost 

conduse de doamna Sulfina Barbu, preşedintele Comisiei pentru administraţie 

publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic. 

Pe ordinea de zi a şedinţei din data de 16 februarie a.c. au figurat următoarele 

puncte:  

SESIZĂRI IN FOND 

 

1. PLx 176/2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.164/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind protecţia mediului 

2. PLx 220/2009 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

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

de locuinţe 

3. 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 

4. PLx 494/2009 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.93/2009 privind unele măsuri pentru întărirea controlului în 

scopul combaterii transporturilor ilicite de mărfuri 
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5. PLx 518/2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.81/2009 pentru modificarea art.6 din Legea nr.597/2001 

privind unele măsuri de protecţie şi autorizare a construcţiilor în zona de 

coastă a Mării Negre 

6. PLx 523/2009 Proiect de Lege privind darea în administrarea municipiului 

Constanţa a unui teren aflat în proprietatea publică a statului şi în 

administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" 

7. PLx 660/2009 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităţilor 

 

Pe ordinea de zi a şedinţei din data de 17 februarie a.c. au figurat următoarele 

puncte:  

SESIZĂRI IN FOND 

 

1. PLx 177/2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.154/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, 

conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice şi a Legii vânătorii 

şi a protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006 

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

plecaţi la muncă în străinătate 

3. PLx 380/2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.43/2009 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre şi controlul 

activităţilor desfăşurate pe plajă 

4. PLx 586/2009 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării 

5. PLx 716/200 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea 

habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice 
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Pentru şedinţa din data de 16 februarie a.c., ordinea de zi a fost prezentată 

plenului Comisiei de către doamna preşedinte Sulfina Barbu şi a fost adoptată cu 

unanimitate de voturi. 

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

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.164/2008 pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind protecţia 

mediului (Plx 176/2009).  

Supus dezbaterilor, în prezenţa domnului Dan Cârlan, Secretar de Stat în 

Ministerul Mediului, respectivul proiect de lege a fost amânat, cu unanimitate de 

voturi. Termen amânare: 1 săptămână. 

La punctul 2 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, modul de finanţare a acestora, obligaţiile şi 

răspunderile autorităţilor administraţiei publice şi ale asociaţiilor de proprietari, în 

scopul creşterii performanţelor energetice ale acestor blocuri de locuinţe. 

Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 

ecologic a fos sesizată pentru dezbatere 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 ordinare şi 

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

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

buget, finanţe şi bănci  a dat aviz favorabil, Comisia juridică, de disciplină şi 

imunităţi a dat aviz favorabil. 

Supus dezbaterilor, în prezenţa domnului Ioan Andreica, Secretar de Stat în 

Ministerul Mediului şi Pădurilor, respectivul proiect de lege a fost adoptat, cu 

unanimitate de voturi.  
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La punctul 3 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. 

Supusă dezbaterilor, în prezenţa domnului Vasile Mihail Ozunu, Secretar de 

Stat în Ministerul Apărării Naţionale şi a doamnei Irina Alexe, Secretar de stat în 

cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, respectiva propunere legislativă a 

fost amânată, cu unanimitate de voturi, stabilindu-se o întâlnire de lucru, în ziua de 

23 februarie a.c., ora 9.00, între membrii Comisiei şi reprezentanţii Ministerului, 

pentru discuţii şi clarificări. 

La punctul 4 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.93/2009 privind unele măsuri 

pentru întărirea controlului în scopul combaterii transporturilor ilicite de mărfuri 

(Plx 494/2009).  

Supus dezbaterilor, în prezenţa domnului Blejnar Sorin, Preşedinte în cadrul 

Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, respectivul proiect de lege a fost 

amânat, cu unanimitate de voturi. 

La punctul 5 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.81/2009 pentru modificarea art.6 

din Legea nr.597/2001 privind unele măsuri de protecţie şi autorizare a construcţiilor 

în zona de coastă a Mării Negre (Plx 518/2009), ce are ca obiect de reglementare 

modificarea art.6 din Legea nr.597/2001 privind unele măsuri de protecţie şi 

autorizare a construcţiilor în zona de coastă a Mării Negre, cu modificările 

ulterioare, în sensul de a se interzice şi executarea lucrărilor de construcţii noi în 
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staţiunile turistice de pe litoral şi în zona plajelor cu destinaţie turistică, în perioada 

15 mai – 15 septembrie a fiecărui an, cu excepţia lucrărilor de remediere a unor 

avarii. 

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 în 

şedinţa din 22 octombrie 2009, Consiliul Legislativ a dat aviz favorabil cu observaţii 

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

           Supus dezbaterilor, în prezenţa domnului Sorin Munteanu, Secretar se stat în 

cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, respectivul proiect de lege a 

fost adoptat, cu unanimitate de voturi.  

La punctul 6 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege privind darea 

în administrarea municipiului Constanţa a unui teren aflat în proprietatea publică a 

statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" (Plx 

523/2009), ce are ca obiect de reglementare darea în administrarea Consiliului Local 

al municipiului Constanţa a unui teren aflat în proprietatea publică a statului şi în 

administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“ – Direcţia Apelor 

Dobrogea Litoral, pentru realizarea obiectivului de investiţii „Pasarelă şi pontoane 

acostare ambarcaţiuni agrement“. 

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 în 

şedinţa din 26 octombrie 2009, Consiliul Legislativ a dat aviz favorabil cu observaţii 

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

           Supus dezbaterilor, în prezenţa domnului Dan Cârlan, Secretar de Stat în 

Ministerul Mediului şi a doamnei Irina Alexe, Secretar de stat în Ministerul 

Administraţiei şi Internelor, respectivul proiect de lege a fost adoptat, cu majoritate 

de voturi (4 abţineri). 

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

pentru modificarea şi completarea Legii 101/2006 privind serviciul de salubrizare a 

localităţilor (PLx 660/2009), ce are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea Legii serviciului de salubrizare a localităţilor nr.101/2006, cu 
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modificările şi completările ulterioare, în sensul instituirii unor măsuri de natură să 

responsabilizeze populaţia şi serviciile de salubrizare a localităţilor cu privire la 

necesitatea depozitării deşeurilor menajere numai în locuri special amenajate, şi cu 

respectarea regulilor de selectare a acestora în raport cu natura materialelor din care 

provin. 

Potrivit Expunerii de motive, această intervenţie normativă este determinată 

de necesitatea implementării unor măsuri privind colectarea şi reciclarea deşeurilor 

provenite din gospodăriile populaţiei, asumate de România în cadrul negocierilor de 

aderare la Uniunea Europeană în acest domeniu, cuprinse în Directiva privind 

deşeurile, act ce urmează să fie transpus în legislaţia naţională până la sfârşitul  

anului viitor. 

Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 

ecologic a fos sesizată pentru dezbatere în fond şi întocmirea unui raport comun cu 

Comisia pentru industrii şi servicii. 

Supusă dezbaterilor, în prezenţa domnului Dan Cârlan, Secretar de Stat în 

Ministerul Mediului şi a doamnei Irina Alexe, Secretar de stat în Ministerul 

Administraţiei şi Internelor, respectiva propunere legislativă a fost respinsă, cu 

majoritate de voturi (1 împotrivă şi 1 abţinere). 

Şedinţa din data de 17 februarie a.c., a debutat cu prezentarea ordinii de zi de 

către doamna preşedinte Sulfina Barbu şi adoptarea acesteia cu unanimitate de voturi. 

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

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.154/2008 pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor 

naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice şi a 

Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006 (Plx 177/2009).  

Supus dezbaterilor, în prezenţa domnului Dan Cârlan, Secretar de Stat în 

Ministerul Mediului, respectivul proiect de lege a fost amânat, cu unanimitate de 

voturi. Termen amânare: 1 săptămână. 
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La punctul 2 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).  

Supus dezbaterilor, în prezenţa doamnei senator Anca Boagiu, în calitate de 

inţiator şi a domnilor: Marius Martinescu, Secretar de Stat în cadrul Ministerului 

Administraţiei şi Internelor, Gabriel Cristian Alexe, Preşedinte în cadrul Autorităţii 

Naţionale pentru Protecţia Familiei şi a Drepturilor Copilului, respectivul proiect de 

lege a fost amânat, cu unanimitate de voturi.  

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

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.43/2009 pentru modificarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre 

şi controlul activităţilor desfăşurate pe plajă (Plx 380/2009).  

Supus dezbaterilor, în prezenţa domnului Dan Cârlan, Secretar de Stat în 

cadrul Ministerului Mediului, a domnului Sorin Munteanu, Secretar de Stat în cadrul 

Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, a doamnei Camelia Luchian, 

Vicepreşedinte în cadrul Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură, domnului 

Ştefan Gheorghe, Consilier al ministrului în cadrul Ministerul Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale, respectivul proiect de lege a fost amânat, cu unanimitate de 

voturi.  

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

modificarea şi completarea Legii nr.82/1993 privind constituirea Rezervaţiei 

Biosferei "Delta Dunării" (PLx 586/2009).   

Supusă dezbaterilor, în prezenţa domnului domnului Dan Cârlan, Secretar de 

Stat în Ministerul Mediului şi a Marius Martinescu, Secretar de Stat în cadrul 

Ministerului Administraţiei şi Internelor, respectiva propunere legislativă a fost 

amânată, cu unanimitate de voturi. 

La punctul 5 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor 

naturale protejate, consevarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice      (Plx 

716/2009).  
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Supus dezbaterilor, în prezenţa domnului Dan Cârlan, Secretar de Stat în 

cadrul Ministerului Mediului, respectivul proiect de lege a fost amânat, cu 

unanimitate de voturi. Termen amânare: 1 săptămână. 

În ziua de 18 februarie 2010, lucrările s-au desfăşurat în cadrul grupurilor de 

lucru, prin studierea proiectelor de lege şi a altor documente înregistrate la Comisie. 

 

PREŞEDINTE,     SECRETAR, 

 

SULFINA BARBU   MIHAI  CRISTIAN APOSTOLACHE 
 

 

 

 

 

 

 

Red. Consilier parlamentar 
       Baban Mona Georgeta 
 


		2010-11-02T14:59:17+0200
	Nicoleta I. Toma




