
 
  
 
 

Parlamentul României    
Camera Deputaţilor 

COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ,                    27.10.2010        
AMENAJAREA TERITORIULUI SI  

ECHILIBRU ECOLOGIC 
 

                                                                                    
PROCES VERBAL 

       din zilele de 26 şi 27 octombrie 2010  
 

Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 
ecologic şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 26 şi 27 octombrie 2010.     

   
          Din numărul total de 32 membri ai Comisiei, în zilele 26 şi 27 octombrie a.c., 
la lucrări au fost prezenţi 31 deputaţi, fiind absent domnul deputat Ghervazen 
Longer (Minorităţile Naţionale). 
 

La şedinţa din 26 octombrie a.c. au participat ca invitaţi: domnul Curteanu 
Eugen, secretar de stat în cadrul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului şi 
domnul Marius Vasiliu, consilier în cadrul Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului. 
 

Lucrările şedinţei din 26 octombrie a.c. au fost conduse de doamna deputat 
Sulfina Barbu, preşedintele Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea 
teritoriului şi echilibru ecologic. 

 
Pe ordinea de zi a şedinţei din 26 octombrie a.c. au figurat următoarele 

puncte: 
 

SESIZĂRI ÎN FOND 
 

1. PL-x 387/2010  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.41/2010 privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei în 
construcţii; 

2. Pl-x 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; 

3.   PL-x 716/2007  Proiect 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; 



 2 
 

4  PL-x 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.    

 
Ordinea de zi pentru şedinţa din 26 octombrie a.c. a fost prezentată plenului 

Comisiei de către doamna preşedinte Sulfina Barbu şi a fost adoptată cu unanimitate 
de voturi. 
 

SESIZĂRI ÎN FOND 
 

La punctul 1 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.41/2010 privind unele măsuri 
pentru întărirea disciplinei în construcţii (PL-x 387/2010), ce are ca obiect de 
reglementare instituirea unor măsuri pentru întărirea dişciplinei în construcţii, în 
scopul stopării proliferării de construcţii/lucrări de construcţii realizate fără 
autorizaţie de construire atât pe domeniul public şi privat al statului sau al unităţilor 
administrativ-teritoriale, cât şi pe proprietatea privată a persoanelor juridice/fizice, 
din localităţile şi staţiunile turistice de pe litoralul Mării Negre. 

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 23 iunie 2010, (adoptată în condiţiile art.75 alin.2 teza a III-a din 
Constitutie), Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a dat aviz favorabil, Comisia 
pentru industrii şi servicii a dat aviz favorabil,  Consiliul Legislativ avizează 
favorabil proiectul de ordonanţă de urgenţă.           

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

La punctul 2 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 (Pl-x 425/2009), ce are ca obiect de 
reglementare transmiterea cazărmilor dezafectate, a terenurilor şi utilităţilor aferente, 
din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al unităţilor 
administrativ-teritoriale şi în administrarea consiliilor locale, în scopul transformării 
acestora în obiective de utilitate publică cu caracter social. 

Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 
ecologic a fost sesizată pentru dezbatere în fond şi întocmirea unui raport comun cu 
Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională. 

S-a arătat că propunere legislativă se încadrează în categoria legilor ordinare 
şi Camera Deputaţilor este Cameră decizională,  Senatul a respins propunerea 
legislativă în şedinţa din 9 septembrie 2009, (nr. voturi: DA= 48 NU=15 AB=0), -
 Consiliul Legislativ avizează favorabil propunerea legislativă. 

Supusă dezbaterilor, respectiva propunere de lege a fost amânată cu 
unanimitate voturi. 
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La punctul 3 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 (PL-x 

716/2007), ce are ca obiect de reglementare crearea unui cadru legal nou, 
consolidat, privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor 
naturale, a florei şi a faunei sălbatice, din perspectiva necesităţii de asigurare a unei 
armonizări complete şi corecte a legislaţiei naţionale cu acquis-ul comunitar în 
materie, în consonanţă cu obligaţiile ce-i revin României, derivate din statutul său de 
stat membru al UE, începând cu data de 1 ianuarie 2007, în domeniul protecţiei 
naturii. 

S-a arătat că proiectul de Lege se încadrează în categoria legilor organice şi 
Camera Deputaţilor este Cameră decizională, Senatul a adotat proiectul de 
ordonanţă de urgenţă în şedinţa din 22 octombrie 2007, (nr. voturi: DA= 68 NU=1 
AB=2), Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul de ordonanţă de 
urgenţă. 

Supus dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost adoptat cu 
unanimitate voturi. 

La punctul 4 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 (PL-x 177/2009), ce are 
ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea 
habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, precum şi a Legii vânătorii şi a 
protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare. 

Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 
ecologic a fost sesizată pentru dezbatere în fond şi întocmirea unui raport comun 
pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice. 

 S-a arătat că proiectul de Lege se încadrează în categoria legilor organice şi 
Camera Deputaţilor este Cameră decizională, Senatul a adoptat propunerea 
legislativă în şedinţa din 4 martie 2010, Consiliul Legislativ avizează favorabil 
proiectul de ordonanţă de urgenţă. 

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

 
În ziua de 27 octombrie 2010, lucrările s-au desfăşurat în cadrul grupurilor de 

lucru constituite în vederea studierii proiectelor de lege şi a altor documente 
înregistrate la Comisie.     

 
PREŞEDINTE,           SECRETAR,   

 
      SULFINA BARBU                                 GHEORGHE CIOCAN 
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