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COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ,  AMENAJAREA TERITORIULUI SI 
                                   ECHILIBRU ECOLOGIC 

 
17.03.2011 

 
 PROCES VERBAL 
din 17 martie 2011       

 
 

Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic şi-a 
desfăşurat lucrările în ziua de 17 martie 2011.     

 
Din numărul total de 30 membri ai Comisiei, în ziua de 17 martie a.c., la lucrări au fost 
prezenţi 27 deputaţi, fiind absenţi:  Buican Cristian (PNL), Iorgus Zanfir (PDL) si Stoica 
Mihaela (PDL). 

 
Lucrările şedinţei din 17 martie a.c. au fost conduse de doamna deputat Sulfina Barbu, 
preşedintele Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 
ecologic. 

 
Pe ordinea de zi au figurat următoarele puncte: 

 
AVIZE 

 
1. PL-x 73/2011 Proiect de Lege privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe 
nerambursabile şi a cofinanţării publice naţionale, pentru obiectivul "Cooperare teritorială 
europeană " 
2. PL-x 75/2011Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.129/2000 privind formarea profesională a adulţilor 
3. PL-x 76/2011 Proiect de Lege privind instituirea ajutorului financiar lunar pentru 
persoanele din fostele localităţi necooperativizate în perioada comunistă, care au livrat la 
fondul centralizat al statului, prin sistemul de contractări şi achiziţii, produse animaliere şi 
agroalimentare 
4. PL-x 82/2011Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.109/2010 privind unele măsuri financiar-bugetare 
5. PL-x 83/2011 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.110/2010 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.118/2006 privind 
înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale 
6. PL-x 87/2011 Proiectul Legii modificarea unor acte normative din domeniul silviculturii 
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La punctul 1 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege privind gestionarea şi 
utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanţării publice naţionale, pentru 
obiectivul "Cooperare teritorială europeană"(Pl-x 73/2011), ce are ca obiect de reglementare 
obţinerea, gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanţării 
publice naţionale, pentru obiectivul „Cooperare teritorială europeană", prin simplificarea şi 
fluidizarea fluxurilor financiare aferente programelor de cooperare teritorială, redefinirea 
bugetelor în care sunt cuprinse sumele respective, includerea în contul de venit al bugetului 
statului, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetelor locale şi cele ale fondurilor speciale 
a sumelor rambursate aferente cheltuielilor eligibile, precum şi reglementarea modalităţilor 
de angajare a cheltuielilor efectuate cu aceste programe. 
S-a arătat că proiectul de Lege se încadrează în categoria legilor ordinare, Camera 
Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a adoptat proiectul de lege în şedinţa din 23 
februarie 2011, Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul de lege. 
Supus dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu unanimitate de 
voturi. 
La punctul 2 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei Guvernului nr.129/2000 privind formarea profesională a adulţilor 
(Pl-x 75/2011), ce are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, urmărindu-se îmbunătăţirea cadrului legal pentru 
formarea profesională a adulţilor. 
S-a arătat că proiectul de Lege se încadrează în categoria legilor ordinare, Camera 
Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a respins proiectul de lege în şedinţa din 23 
februarie 2011, Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul de lege. 
Supus dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu unanimitate de 
voturi. 
La punctul 3 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege privind instituirea ajutorului 
financiar lunar pentru persoanele din fostele localităţi necooperativizate în perioada 
comunistă, care au livrat la fondul centralizat al statului, prin sistemul de contractări şi 
achiziţii, produse animaliere şi agroalimentare (Pl-x 76/2011), ce are ca obiect instituirea 
ajutorului financiar lunar pentru persoanele din fostele localităţi necooperativizate în 
perioada comunistă, care au fost obligate să livreze la fondul centralizat al statului, prin 
sistemul de contractări şi achiziţii, produse animaliere şi agroalimentare, pentru a se asigura 
un venit minim de trai acestor persoane vârstnice de peste 65 de ani, care au lucrat în 
gospodării individuale. 
S-a arătat că proiectul de Lege se încadrează în categoria legilor ordinare, Camera 
Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a adoptat  proiectul de lege în şedinţa din 23 
februarie 2011, Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul de lege, Guvernul NU 
susţine proiectul de lege. 
Supus dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost amânat cu unanimitate de voturi. 
La punctul 4 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.109/2010 privind unele măsuri financiar-bugetare (Pl-x 
82/2011), ce are ca obiect reglementarea unor măsuri financiar-bugetare, intervenţiile 
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legislative având ca scop, potrivit Notei de fundamentare,  „diminuarea cheltuielilor publice 
în anul 2011", pentru respectarea angajamentelor asumate de România prin semnarea 
acordurilor de împrumut cu organismele financiare internaţionale. 
S-a arătat că proiectul de Lege se încadrează în categoria legilor ordinare, Camera 
Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a adoptat  proiectul de lege în şedinţa din 2 
martie 2011, Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul de lege. 
Supus dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil 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.110/2010 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale (Pl-x 83/2011), ce are ca obiect de reglementare modificarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.l 18/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi 
desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale, în sensul asigurării posibilităţii Ministerului 
Dezvoltării regionale şi Turismului, prin Compania Naţională de Investiţii „CNF'-S.A. aflată 
sub autoritatea acestuia, de a realiza o parte din obiectivele Programului prioritar naţional de 
construire de sedii pentru aşezăminte culturale, în localităţile unde nu există asemenea 
instituţii, precum şi prelungirea perioadei de realizare a Programului până în 2015. 
S-a arătat că proiectul de Lege se încadrează în categoria legilor ordinare, Camera 
Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a adoptat  proiectul de lege în şedinţa din 2 
martie 2011, Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul de ordonanţă de urgenţă. 
Supus dezbaterilor, respectivul proiect de Lege a fost avizat favorabil cu unanimitate de 
voturi. 
La punctul 6 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege privind aprobarea 
modificarea unor acte normative din domeniul silviculturii (Pl-x 87/2011), ce are ca obiect 
modificarea Legii nr.46/2008 - Codul silvic, şi a Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea 
dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit 
prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, cu modificările şi 
completările ulterioare. Aceste modificări sunt determinate, de existenţa unui număr 
semnificativ de acţiuni în instanţele de contencios administrativ promovate de proprietarii de 
păduri în scopul obţinerii formelor de sprijin neconcordante cu Informarea Comisiei 
Europene - Linii directoare comunitare privind ajutoarele de stat în sectorul agricol şi 
forestier 2007 - 2013, de neasigurarea pazei şi protecţiei pentru o suprafaţă de aproximativ 
500.000 ha de pădure pentru care proprietarii nu au încheiat contracte de servicii silvice sau 
de administrare motivând că nu li s-au asigurat de la bugetul statului formele de sprijin 
prevăzute de actualele reglementări, de necesitatea asigurării compatibilităţii legislaţiei 
naţionale din domeniul silviculturii care reglementează diverse forme de sprijin pentru 
proprietarii de păduri cu Liniile directoare comunitare susmenţionate, precum şi de 
necesitatea realizării lucrărilor de apărare împotriva inundaţiilor a localităţilor calamitate, în 
scopul ocrotirii vieţii persoanelor şi a bunurilor aparţinând acestora. 
S-a arătat că proiectul de Lege se încadrează în categoria legilor organice, Camera 
Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a adoptat  proiectul de lege în şedinţa din 28 
februarie 2011(adoptată în condiţiile art.75 alin.2 teza a III-a din Constitutie), Consiliul 
Legislativ avizează favorabil proiectul de lege. 
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Supus dezbaterilor, respectivul proiect de Lege a fost avizat favorabil cu unanimitate de 
voturi. 
 
 

 
 
PREŞEDINTE,                            SECRETAR,  

 
       SULFINA BARBU                                              GHEORGHE CIOCAN 
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