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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 

din zilele de 5, 6 şi 7 octombrie 2010 
 
 

Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 
ecologic şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 5, 6 şi 7 octombrie 2010.       
            

Lucrările şedinţei din 5 şi 6 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 data de 5 şi 6  octombrie a.c. au figurat 
următoarele puncte: 

AVIZE 
 
1. Pl-x 497/2010 Propunere legislativă privind modificarea art.49 din Legea 
nr.230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea organizaţiilor de 
proprietari. 
2. PL-x 485/2010 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.18/2010 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2010. 
3. PL-x 487/2010 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.80/2010 pentru completarea art.11 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul 
bugetar. 
 

SESIZĂRI ÎN FOND 
 
4. PL-x 310/2010 Proiect de Lege privind siguranţa digurilor. 

 5. PL-x 408/2010 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.48/2010 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din 
domeniul sănătăţii în vederea descentralizării. 

6. PL-x 709/2009 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.105/2009 privind unele măsuri în domeniul funcţiei publice, precum 



 2 
 
şi pentru întărirea capacităţii manageriale la nivelul serviciilor publice deconcentrate 
ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din 
unităţile administrativ-teritoriale şi ale altor servicii publice, precum şi pentru 
reglementarea unor măsuri privind cabinetul demnitarului din administraţia publică 
centrală şi locală, cancelaria prefectului şi cabinetul alesului local 
 
 

La punctul 1 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost avizată 
negativ cu unanimitate de voturi. 

La punctul 2 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost amânat cu 
unanimitate voturi. 

La punctul 3 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost amânat cu 
unanimitate voturi. 

La punctul 4 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost amânat cu 
unanimitate voturi. 

La punctul 5 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost amânat cu 
unanimitate voturi. 

La punctul 6 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost amânat cu 
unanimitate voturi. 
 

În ziua de 7 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. 
 
           La lucrările Comisiei din 5, 6 şi 7 octombrie a.c. din totalul celor 32 de 
membri au fost prezenţi 31 deputaţi, după cum urmează: Sulfina Barbu (PDL), Ion 
Călin (PSD+PC), Ionel Palăr (PNL), Mihai Cristian Apostolache (PSD+PC), Edler 
András György (UDMR), Marin Bobeş (PDL), Victor Boiangiu (PDL), Dan 
Bordeianu (Independent), Cristian Buican (PNL), Sorin Gheorghe Buta (PDL), 
Bogdan Cantaragiu (PDL), Gheorghe Ciocan (PSD+PC), Relu Fenechiu (PNL), 
Vasile Gherasim (PDL), Zanfir Iorguş (PDL),Ghervazen Longer (Minorităţile 
Naţionale), Costică Macaleţi (PSD+PC), Antonella Marinescu (PSD+PC), Dan Nica 
(PSD+PC), Cornel Pieptea (PNL), Neculai Răţoi (PSD+PC), Dénes Seres (UDMR), 
Vasile Filip Soporan (independent), Nicolae Stan (independent), Claudiu Ţaga 
(PNL), Radu Bogdan Ţâmpău (PNL), Eugen Constantin Uricec (PDL), Lucia Ana 
Varga (PNL), Aurel Vlădoiu (PSD+PC), Sorin Ştefan Zamfirescu (PDL), Valeriu 
Ştefan Zgonea (PSD+PC), fiind absent domnul deputat Ioan Oltean (PDL). 
 
 
 

 PREŞEDINTE,           SECRETAR,   
 
SULFINA BARBU          GHEORGHE CIOCAN 
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