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PROCES VERBAL 
 din zilele de 3, 4 şi 5 februarie 2009  

 
 
           La lucrările şedinţei Comisiei din zilele de 3, 4 şi 5 februarie 2009, din 

numărul total de 30 deputaţi membri ai Comisiei, au fost prezenţi 27 deputaţi, fiind 

absenţi domnii deputaţi: Ludovic Orban (PNL), Ioan Oltean (PD-L), Nicolae Stan 

(PD-L). 

 Lucrările şedinţelor Comisiei din zilele de 3 şi 4 februarie 2009, au fost 

conduse de doamna deputat Sulfina Barbu, preşedintele Comisiei pentru 

administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic. 

  La dezbateri, au participat ca invitaţi: doamna Badea Oana, Secretar de 

Stat în cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovaţiei, domnul Andreica Ioan, 

Secretar de Stat în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei, domnul 

Dan Cârlan, Secretar de Stat în cadrul Ministerului Mediului, domnul Radu Stancu, 

Secretar de Stat în cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, domnul 

Gheorghe Pătraşcu, Director general în cadrul  Ministerului Dezvoltării Regionale 

şi Locuinţei, doamna Anca Ginavar, Director general adjunct în cadrul Ministerului 

Dezvoltării Regionale şi Locuinţei, domnul Baba Florin, Consilier juridic în cadrul 

Ministerului Administraţiei şi Internelor, domnul Calotă Ioan, Director general în 

cadrul  Ministerului Administraţiei şi Internelor, domnul Vasilca Ionuţ, Director 

general în cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, doamna Domnica 

Focşăneanu, Şef serviciu în cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, doamna 

Aurora Hidec, Consilier juridic în cadrul Ministerului Apărării, domnul Dumitrescu 
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Aureliu, Consilier în cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, domnul 

Grădinaru Liviu, Director în cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, 

domnul Kerekes Karoly, deputat UDMR.   

Pe ordinea de zi a şedinţelor au figurat următoarele puncte: 

  

1. PLx 290/2007 Proiect de Lege privind controlul şi conduita personalului 
cu atribuţii de control 

2. PLx 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 

3. 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 

4. PLx 909/2007 Proiect de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.114/2007 penreu modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.195/2005 privind protecţia mediului 

5. PLx 912/2007 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de ugenţă a Guvernului nr.155/2001 privind 
aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stapân 

6 PLx 221/2008 Propunere legislativă pentru instituirea Programului de 
stimulare a înnoirii Parcului naţional de tractoare şi maşini 
agricole 

7 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 

8 PLx 363/2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul şi acvacultura 

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

10 PLx 568/2008 Proiect de Lege pentru modificarea alin.(3) al art.8 din 
Ordonanţa Guvernului nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural 
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11 PLx 572/2008 Propunere legislativă privind transformarea cazărmilor 
dezafectate ale Ministerului Apărării Naţionale în locuinţe 
sociale, pentru tineret, locuinţe pentru chiriaşii evacuaţi din 
casele naţionalizate, şcoli şi gradiniţe 

12 PLx 587/2008 Proiect de Lege privind transmiterea unor imobile din 
domeniul public al statului şi din administrarea 
Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară 
Cluj-Napoca în domeniul public al comunei Jucu şi în 
administrarea Consiliului local al comunei Jucu, judeţul 
Cluj 

13 PLx 605/2008 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.94/2008 pentru stabilirea unor măsuri 
privind punerea în circulaţie a paşapoartelor electronice, 
precum şi producerea altor documente de călătorie 

14 PLx 606/2008 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.95/2008 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-IV din învăţământul de stat, precum şi pentru 
copiii preşcolari din grădiniţele de stat cu program normal 
de 4 ore 

15 PLx 610/2008 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.40/1999 privind protecţia 
chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia 
de locuinţe 

16 PLx 660/2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.101/2008 privind trecerea unui imobil din 
domeniul public al statului în domeniul privat al statului şi 
darea acestuia în folosinţă gratuită Ambasadei Franţei în 
România 

17 PLx 664/2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.97/2008 privind modificarea şi completarea 
titlului I al Legii nr.35/2008 pentru alegerea Camerei 
Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor 
administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice 
locale nr.215/2001 şi a Legii nr.393/2004 privind Statutul 
aleşilor locali 

18 PLx 666/2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.92/2008 privind statutul funcţionarului 
public denumit manager public 
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19 PLx 678/2008 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 
Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi 
urbanismul, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr.373 
din 10.07.2001, cu modificările şi completările ulterioare 

20 PLx 683/2008 Propunere legislativă pentru modificarea Legii arendării 
nr.16/1994 

21 PLx 686/2008 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.27/2008 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul 

22 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 

23 PLx 688/2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.28/2008 privind registrul agricol 

24 PLx 676/2007 Proiect de Lege pentru modificarea art.11 din Legea nr. 
24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor 
verzi din zonele urbane  

 

La punctul 1 al ordinii de zi, discutat în şedinţa Comisiei din data de 4 februarie 

2009, a fost prezentat proiectul de Lege privind controlul şi conduita personalului cu 

atribuţii de control (PLx 290/2007), ce urmează să se aplice personalului cu astfel de 

atribuţii, indiferent de funcţia sau postul pe care-l ocupă în cadrul instituţiilor sau 

autorităţilor administraţiei publice centrale sau locale, ori structurilor din cadrul 

acestor instituţii sau autorităţi publice, constituind un cadru general, funcţional, 

cuprinzând norme de conduită care să determine responsabilizarea acestui personal şi 

protecţia corespunzătoare împotriva fraudei şi corupţiei. 

S-a arătat că proiectul de Lege se încadrează în categoria legilor ordinare şi a fost 

respins de Senat, Consiliul Legislativ a dat aviz favorabil, Comisia juridică de 

disciplină şi imunităţi a dat aviz favorabil, Comisia pentru egalitatea de şanse pentru 

femei şi bărbaţi a dat aviz favorabil. 

După dezbatere, respectivul proiect de Lege a fost respins, cu majoritate de 

voturi (2 împotrivă). 
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La punctul 2 al ordinii de zi, discutat în şedinţa Comisiei din data de 4 februarie 

2009, a fost prezentat proiectul 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 (PLx 716/2007), ce asigură 

transpunerea definiţiilor cuprinse în directivele din domeniul protecţiei naturii; 

cuprinde articole noi ce reglementeză procedurile de evaluare a impactului 

programelor şi planurilor privind ariile naturale protejate; stabileşte sistemul de 

monitorizare a stării de conservare a habitatelor naturale şi a speciilor sălbatice de 

interes comunitar, precum şi sancţiunile aplicabile în cazul nerespectării prevederilor 

stipulate în Regulamentul Comisiei Europene. 

S-a arătat că proiectul de Lege se încadrează în categoria legilor organice şi a fost 

adoptat de Senat, Consiliul Legislativ a dat aviz favorabil, Comisia juridică de 

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

S-a mai precizat că în data de 28.11.2007, a fost întocmit şi predat un raport de 

aprobare a proiectului de Lege, ce a fost retrimis de către plenul Camerei Deputaţilor, 

Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic, în 

vederea reexaminării şi întocmirii unui raport suplimentar.  

 Supus dezbaterilor, respectivul proiect de Lege a fost amânat, cu unanimitate de 

voturi, în vederea solicitării unui punct de vedere din partea Ministerului Mediului, 

precum şi din partea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale. 

 

La punctul 3 al ordinii de zi, discutat în şedinţa Comisiei din data de 3 februarie 

2009, a fost prezentat proiectul 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 (PLx 719/2007). 

Prin această intervenţie normativă se urmăreşte realizarea unui sistem funcţional 

privind introducerea deliberată în mediu şi introducerea pe piaţă a organismelor 

modificate genetic, prin clarificarea responsabilităţilor factorilor implicaţi în acest 

domeniu, obligativitatea asigurării evidenţei stricte a organismelor modificate genetic 
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care sunt introduse deliberat în mediu şi pe piaţă, precum şi aplicarea de sancţiuni 

sporite în caz de neconformare. 

S-a arătat că proiectul de Lege se încadrează în categoria legilor ordinare şi a fost 

adoptat de Senat, Consiliul Legislativ a dat aviz favorabil, Comisia juridică de 

disciplină şi imunităţi a dat aviz favorabil. 

Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic 

a fost sesizată pentru dezbatere pe fond a acestui act normativ şi întocmirea unui 

raport comun, cu Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 

servicii specifice. 

Supus dezbaterilor, respectivul proiect de Lege a fost amânat, cu  unanimitate de 

voturi, în vederea solicitării unui punct de vedere din partea Guvernului. Termen 

amânare: 30 zile. 

 

La punctul 4 al ordinii de zi, discutat în şedinţa Comisiei din data de 4 februarie 

2009, a fost prezentat proiectul de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.114/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.195/2005 privind protecţia mediului (PLx 909/2007), precizându-se că 

adoptarea prezentului proiect de Lege este justificată de necesitatea de a ajunge,     

într-un timp cât mai scurt, la standardul de 26 mp spaţiu verde, pentru fiecare locuitor 

din mediul urban, în scopul îmbunătăţirii factorilor de mediu, protejării şi gestionării 

durabile a acestora, precum şi a creşterii standardului de viaţă al locuitorilor, prin 

înfiinţarea de noi parcuri, scuare şi aliniamente plantate, reabilitării celor existente şi 

mai ales, în scopul interzicerii desfiinţării zonelor verzi existente. 

S-a arătat că proiectul de Lege se încadrează în categoria legilor organice şi a fost 

adoptat de Senat, Consiliul Legislativ a dat aviz favorabil, Comisia juridică de 

disciplină şi imunităţi a dat aviz favorabil, cu amendamente; Comisia pentru 

agricultură a dat aviz favorabil;  iar  Comisia pentru industrii şi servicii avizează 

favorabil pentru adoptarea OUG  114/2007, cu amendamente admise şi respinse. 
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Supus dezbaterilor, respectivul proiect de Lege a fost amânat, cu  unanimitate de 

voturi, în vederea analizării şi corelării cu legislaţia în vigoare, prin întocmirea de 

amendamente, precum şi pentru solicitarea unui punct de vedere din partea 

Guvernului. Termen amânare: 15 zile. 

 

 La punctul 5 al ordinii de zi, discutat în şedinţa Comisiei din data de 4 februarie 

2009, a fost prezentat proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 

de ugenţă a Guvernului nr.155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a 

câinilor fără stapân (PLx 912/2007), prin care se doreşte transformarea centrelor de 

exterminare a câinilor, în centre de protecţie a animalelor. Pe lângă adăposturile 

pentru câini şi pisici se vor amenaja şi adăposturi pentru animale de talie mare. 

Iniţiatorul propune şi modificări ce vizează regimul eutanasierii animalelor, regimul 

de cazare, modalitatea de adopţie a animalelor fără stăpân de către pensionari, precum 

şi incinerarea cadavrelor animalelor eutanasiate sau colectate de pe străzi. 

S-a arătat că proiectul de Lege se încadrează în categoria legilor organice şi a fost 

adoptat de Senat, Guvernul nu susţine adoptarea, Consiliul Legislativ a dat aviz 

favorabil.  

Supus dezbaterilor, respectivul proiect de Lege a fost amânat, cu  unanimitate de 

voturi, în vederea solicitării unui punct de vedere din partea Guvernului, precum şi din 

partea structurilor asociative. Totodată, s-a hotărât invitarea unui reprezentant al 

Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, pentru a 

participa la dezbateri. Termen amânare: 15 zile. 

 

La punctul 6 al ordinii de zi, discutat în şedinţa Comisiei din data de 3 februarie 

2009, a fost prezentată propunerea legislativă pentru instituirea Programului de 

stimulare a înnoirii Parcului naţional de tractoare şi maşini agricole (PLx 221/2008), 

ce are ca scop diminuarea poluării prin scoaterea din uz a tractoarelor şi maşinilor 

agricole vechi, proprietate a persoanelor fizice şi juridice române, cu nivel de poluare 

foarte ridicat, prin acordarea o singură dată a sumei de 15.000 lei pentru casarea unui 
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tractor sau a unei maşini agricole cu vechime de 12 ani , celor care se înscriu în acest 

program. 

S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor ordinare şi a 

fost respins de Senat, Guvernul nu susţine adoptarea, Consiliul Legislativ a dat aviz 

favorabil, Comisia pentru agricultură a dat aviz negativ, Comisia pentru industrii şi 

servicii a dat aviz negativ. 

La data de 19 septembrie 2008, a fost întocmit şi predat un raport de adoptare a 

propunerii legislative, dar a fost retrimisă Comisiei, de către plenul Camerei 

Deputaţilor, în vederea reexaminării şi întocmirii unui raport suplimentar, deoarece a 

fost adoptată o lege privind Programul de stimulare a înnoirii Parcului naţional de 

tractoare şi maşini agricole, prin care se acordă o sumă de 17.000 Ron pe unitate, cu 

un buget de 21.000 Ron, ce a fost prevăzut şi în bugetul Administraţiei Fondului 

pentru Mediu, începând cu anul 2009 şi  totodată intră în contradicţie cu Legea 

ajutorului de stat, respectiv Consiliul Concurenţei, care nu admite acordarea unor 

astfel de ajutoare persoanelor juridice.  

Propunerea legislativă a fost dezbătută în prezenţa iniţiatorului, domnul deputat 

Relu Fenechiu, fiind votată respingerea, cu unanimitate de voturi. 

 

La punctul 7 al ordinii de zi, discutat în şedinţa Comisiei din data de 3 februarie 

2009, a fost prezentat proiectul 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 (PLx 248/2008), ce are are ca obiect de reglementare 

adaptarea acestor acte normative, la schimbările intervenite după intrarea lor în 

vigoare şi eliminarea contradicţiilor apărute în procesul de aplicare. 

Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 

ecologic, a fost sesizată pentru dezbatere în fond a acestui act normativ şi întocmirea 

unui raport comun, cu Comisia pentru industrii şi servicii. 
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S-a arătat că proiectul de Lege se încadrează în categoria legilor ordinare  şi a 

fost adoptat de Senat, Consiliul Legislativ a dat aviz favorabil, Consiliul Economic şi 

Social a dat aviz favorabil. 

În urma dezbaterilor s-a propus şi votat, în unanimitate, desemnarea a trei 

raportori, respectiv a domnului deputat Iorguş Zanfir, a doamnei deputat Lucia Varga 

şi a domnului deputat Seres Denes. 

De asemenea, s-a hotărât amânarea, cu unanimitate de voturi, în vederea 

analizării amendamentelor depuse la Comisie şi corelării cu legislaţia în vigoare. 

Termen amânare: 30 zile.   

 

La punctul 8 al ordinii de zi, discutat în şedinţa Comisiei din data de 3 februarie 

2009, a fost prezentat proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul şi acvacultura (PLx 363/2008), ce are ca 

obiect conservarea, administrarea şi exploatarea resurselor vii, activitatea de 

acvacultură, în concordanţă cu reglementările Uniunii Europene, se preconizează 

înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură, cu personalitate juridică, 

finanţată de la bugetul de stat, în subordinea autorităţii publice centrale care răspunde 

de pescuit şi acvacultură, autoritate de management a programului operaţional 

sectorial în domeniul pescuitului şi acvaculturii. 

S-a arătat că proiectul de Lege se încadrează în categoria legilor organice şi a 

fost adoptat de Senat, Consiliul Legislativ a dat aviz favorabil, Comisia pentru 

industrii şi servicii a dat aviz favorabil, cu observaţii. 

Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 

ecologic, a fost sesizată pentru dezbatere în fond a acestui act normativ şi întocmirea 

unui raport comun, cu Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 

servicii specifice. 

Supus dezbaterilor, respectivul proiect de Lege a fost amânat, cu  unanimitate de 

voturi, la solicitarea domnului Dan Cârlan, Secretar de Stat, în Ministerul Mediului. 
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La punctul 9 al ordinii de zi, discutat în şedinţa Comisiei din data de 3 februarie 

2009, a fost prezentat proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă (PLx 565/2008), prin care se prevede 

armonizarea legislaţiei în materia stării civile, cu normele incidente din conţinutul 

altor acte normative; descentralizarea unor activităţi, prin transferul unor competenţe 

ale autorităţilor administraţiei publice centrale la instituţiile cele mai apropiate de 

comunitate; reprezentarea corectă a competenţelor autorităţilor care participă la 

înregistrarea actelor şi faptelor de stare civilă.  

S-a arătat că proiectul de Lege se încadrează în categoria legilor organice şi a 

fost adoptat de Senat, Consiliul Legislativ a dat aviz favorabil.  

Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 

ecologic, a fost sesizată pentru dezbatere în fond a acestui act normativ şi întocmirea 

unui raport comun, cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi. 

Supus dezbaterii pe articole, proiectul de Lege a fost adoptat, în forma adoptată 

de Senat, cu unanimitate de voturi. 

 

La punctul 10 al ordinii de zi, discutat în şedinţa Comisiei din data de 3 februarie 

2009, a fost prezentat proiectul de Lege pentru modificarea alin.(3) al art.8 din 

Ordonanţa Guvernului nr.7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a 

infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural (PLx 568/2008), prin care se 

propune modificarea alineatului (3) al articolului 8 din Ordonanţa Guvernului 

nr.7/2006, în sensul modificării perioadei aferente desfăşurării programului 2006 – 

2012 (în prezent ultimul an este 2009) şi a cuantumului total al fondurilor alocate 

proiectelor eligibile (6.000.000.000 lei în loc de 3.000.000.000 lei). 

S-a arătat că proiectul de Lege se încadrează în categoria legilor ordinare şi a 

fost adoptat de Senat, Guvernul nu susţine adoptarea, Consiliul Legislativ a dat aviz 

favorabil.  

Supus dezbaterilor, respectivul proiect de Lege a fost amânat, cu  unanimitate de 

voturi. 
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La punctul 11 al ordinii de zi, discutat în şedinţa Comisiei din data de 3 februarie 

2009, a fost prezentată propunerea legislativă pentru privind transformarea 

cazărmilor dezafectate ale Ministerului Apărării Naţionale în locuinţe sociale, pentru 

tineret, locuinţe pentru chiriaşii evacuaţi din casele naţionalizate, şcoli şi gradiniţe 

(PLx 572/2008), ce are ca obiect reglementare transformarea cazărmilor şi utilităţilor 

dezafectate ale Ministerului Apărării Naţionale, în locuinţe sociale, pentru tineret, 

locuinţe pentru chiriaşii evacuaţi din casele naţionalizate, şcoli şi grădiniţe, cu 

finanţare din partea consiliilor judeţene, a Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti, respectiv din partea consiliilor locale pe raza cărora se află cazărmile şi 

utilităţile dezafectate. 

S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor ordinare şi 

a fost respins de Senat, Consiliul Legislativ a dat aviz favorabil, Guvernul nu susţine 

adoptarea.  

Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 

ecologic a fost sesizată pentru dezbaterea în fond a acestui act normativ şi întocmirea 

unui raport comun, cu Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională. 

În urma dezbaterilor, propunerea legislativă a fost amânată, cu unanimitate 

de voturi, în vederea invitării la dezbateri a reprezentantului Ministerului Apărării. 

 

La punctul 12 al ordinii de zi, discutat în şedinţa Comisiei din data de 3 februarie 

2009, a fost prezentat proiectul de Lege privind transmiterea unor imobile din 

domeniul public al statului şi din administrarea Universităţii de Ştiinţe Agricole şi 

Medicină Veterinară Cluj-Napoca în domeniul public al comunei Jucu şi în 

administrarea Consiliului local al comunei Jucu, judeţul Cluj (PL-x nr. 587/2008), 

prin care se prevede transmiterea unor imobile, situate în satul Juc-Herghelie, comuna 

Jucu, judeţul Cluj, din domeniul public al statului şi din administrarea Universităţii de 

Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca, în domeniul public al comunei 

Jucu şi în administrarea consiliului local al comunei Jucu, judeţul Cluj. O dată cu 
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trecerea în domeniul public al comunei Jucu, locuinţele de serviciu administrate de 

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca îşi schimbă 

destinaţia, în locuinţe sociale sau convenabile. 

S-a arătat că proiectul de Lege se încadrează în categoria legilor ordinare şi a 

fost adoptat de Senat, Guvernul nu susţine adoptarea, Consiliul Legislativ a dat aviz 

favorabil.  

În urma dezbaterilor, proiectul de Lege a fost votat adoptat, cu majoritate de 

voturi (5 împotrivă). 

 

La punctul 13 al ordinii de zi, discutat în şedinţa Comisiei din data de 3 februarie 

2009, a fost prezentat proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.94/2008 pentru stabilirea unor măsuri privind punerea în circulaţie a 

paşapoartelor electronice, precum şi producerea altor documente de călătorie (PL-x 

nr. 605/2008), ce are ca obiect de reglementare crearea cadrului juridic, care să 

asigure îndeplinirea în regim de urgenţă a obligaţiilor ce revin României potrivit 

Regulamentului (CE) nr.2252/2004 al Consiliului, din 13 decembrie 2004, privind 

standardele pentru elementele de securitate şi elementele biometrice integrate în 

paşapoarte şi documente de călătorie emise de statele membre şi Deciziei Comisiei 

nr. C(2005)409 pentru stabilirea specificaţiilor tehnice aferente dispozitivelor de 

securitate şi elemente biometrice integrate în paşapoarte şi în documente de călătorie, 

emise de statele membre. 

S-a arătat că proiectul de Lege se încadrează în categoria legilor ordinare şi a 

fost adoptat de Senat, Consiliul Legislativ a dat aviz favorabil.  

În cadrul dezbaterilor, a fost propus şi votat cu unanimitate de voturi, domnul 

deputat Ioan Călin, în calitate de raportor însărcinat să prezinte un punct de vedere 

asupra proiectului de Lege, în faţa plenului Comisiei, în termen de 30 zile. 

Ca urmare, respectivul proiect de lege a fost amânat, cu unanimitate de voturi.  
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La punctul 14 al ordinii de zi, discutat în şedinţa Comisiei din data de 3 februarie 

2009, a fost prezentat proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.95/2008 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-IV din învăţământul de stat, precum şi pentru copiii preşcolari din 

grădiniţele de stat cu program normal de 4 ore                       (PL-x nr. 606/2008), ce 

are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.96/2002 privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru 

elevii din clasele I-IV din învăţământul de stat, precum şi pentru copiii preşcolari din 

grădiniţele de stat cu program normal de 4 ore, aprobată cu modificări şi completări 

prin Legea nr.16/2003, cu modificările ulterioare, în scopul creării unui cadru 

legislativ clar şi coerent pentru desfăşurarea procedurii de atribuire a contractelor de 

achiziţie a produselor lactate şi de panificaţie. 

S-a arătat că proiectul de Lege se încadrează în categoria legilor ordinare şi a 

fost adoptat de Senat, Consiliul Legislativ a dat aviz favorabil.  

În urma dezbaterilor, proiectul de Lege a fost adoptat, cu unanimitate de voturi, 

în forma adoptată de Senat.  

 

La punctul 15 al ordinii de zi, discutat în şedinţa Comisiei din data de 3 februarie 

2009, a fost prezentată propunerea legislativă pentru pentru completarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei 

pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe (PLx 610/2008), prin care se prevede 

asigurarea protecţiei chiriaşilor, împotriva procedurilor la care recurg proprietarii, în 

vederea sistării furnizării energiei electrice, a gazului sau a prestării serviciilor de 

utilitate publică, făcând astfel nelocuibil imobilul închiriat. 

S-a arătat că proiectul de Lege se încadrează în categoria legilor ordinare şi a 

fost respins de Senat, Consiliul Legislativ a dat aviz favorabil, Guvernul nu susţine 

adoptarea. 
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  Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 

ecologic, a fost sesizată pentru dezbatere în fond a acestui act normativ şi întocmirea 

unui raport comun, cu Comisia juridică de disciplină şi imunităţi. 

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

voturi. Termen amânare: 15 zile. 

 

La punctul 16 al ordinii de zi, discutat în şedinţa Comisiei din data de 3 

februarie 2009, a fost prezentat proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.101/2008 privind trecerea unui imobil din domeniul public al 

statului în domeniul privat al statului şi darea acestuia în folosinţă gratuită Ambasadei 

Franţei în România (PLx 660/2008), ce are ca obiect de reglementare trecerea unui 

imobil din domeniul public al statului în domeniul privat al statului şi darea acestuia 

în folosinţă gratuită, Ambasadei Franţei din Bucureşti, în vederea construirii unui nou 

sediu pentru Liceul „Anna de Noailles”.  

S-a arătat că proiectul de Lege se încadrează în categoria legilor ordinare şi a 

fost adoptat de Senat, Consiliul Legislativ a dat aviz favorabil.  

În urma dezbaterilor, proiectul de Lege a fost adoptat, cu unanimitate de voturi. 

 

           La punctul 17 al ordinii de zi, discutat în şedinţa Comisiei din data de 3 

februarie 2009, a fost prezentat proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.97/2008 privind modificarea şi completarea titlului I al Legii 

nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea 

şi completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice 

locale, a Legii administraţiei publice locale nr.215/2001 şi a Legii nr.393/2004 

privind Statutul aleşilor locali (PLx 664/2008), ce are ca obiect de reglementare 

modificarea şi completarea Titlului I al Legii nr.35/2008 pentru alegerea Camerei 

Deputaţilor şi a Senatului, precum şi modificarea şi completarea Legii nr.67/2004 

pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei 

publice locale nr.215/2001 şi a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali, în 
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vederea stabilirii unor măsuri necesare pentru buna organizare a alegerilor 

parlamentare. 

S-a arătat că proiectul de Lege se încadrează în categoria legilor organice şi a 

fost adoptat de Senat, Consiliul Legislativ a dat aviz favorabil.  

Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 

ecologic, a fost sesizată pentru dezbatere în fond a acestui act normativ şi întocmirea 

unui raport comun, cu Comisia juridică de disciplină şi imunităţi. 

Supus dezbaterilor, respectivul proiect de Lege a fost adoptat, în forma 

adoptată de Senat, cu unanimitate de voturi. 

 

           La punctul 18 al ordinii de zi, discutat în şedinţa Comisiei din data de 3 

februarie 2009, a fost prezentat proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.92/2008 privind statutul funcţionarului public denumit 

manager public (PLx 666/2008), ce are ca obiect de reglementare adoptarea unui 

cadru normativ îmbunătăţit privind Statutul managerului public, în vederea eliminării 

unor disfuncţionalităţi, legate atât de modalitatea de definire a funcţiei, cât şi de 

mecanismele prevăzute iniţial, prin cadrul normativ aprobat pentru organizarea şi 

dezvoltarea carierei managerilor publici. 

           S-a arătat că proiectul de Lege se încadrează în categoria legilor organice şi a 

fost adoptat de Senat, Consiliul Legislativ a dat aviz favorabil.  

Supus dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost adoptat, în forma adoptată 

de Senat, cu unanimitate de voturi. 

 

La punctul 19 al ordinii de zi, discutat în şedinţa Comisiei din data de 3 

februarie 2009, a fost prezentată propunerea legislativă pentru pentru modificarea şi 

completarea Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, publicată 

în Monitorul Oficial, Partea I nr.373 din 10.07.2001, cu modificările şi completările 

ulterioare (PLx 678/2008), prin care se prevede ca stabilirea zonelor pentru care se 

întocmesc planuri urbanistice zonale să se facă în Planul urbanistic general, iar Planul 
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urbanistic zonal şi Planurile urbanistice de detaliu să nu poată modifica Planul 

urbanistic general. 

S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor ordinare 

şi a fost respinsă de Senat, Consiliul Legislativ a dat aviz favorabil, Guvernul nu 

susţine adoptarea. 

Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost respinsă, cu 

unanimitate de voturi. 

 

La punctul 20 al ordinii de zi, discutat în şedinţa Comisiei din data de 3 

februarie 2009, a fost prezentată propunerea legislativă pentru modificarea Legii 

arendării nr.16/1994 (PLx 683/2008), ce are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea Legii arendării nr.16/1994, avându-se în vedere înregistrarea 

contractului de arendare în registrul agricol deja existent şi nu într-un registru agricol 

special. Se propune ca părţile din contractul de arendare să stabilească modul în care 

se vor suporta daunele produse de calamităţile naturale, încheind în acest sens un 

document referitor la rezultatele renegocierii arendei. 

Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 

ecologic a fost sesizată pentru dezbatere în fond a respectivei propuneri legislative şi 

întocmirea unui raport comun cu Comisia juridică de disciplină şi imunităţi. 

S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor organice 

şi a fost respinsă de Senat, Consiliul Legislativ a dat aviz favorabil, Guvernul nu 

susţine adoptarea. 

Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost amânată, cu 

unanimitate de voturi. Termen amânare: 15 zile. 

 

La punctul 21 al ordinii de zi, discutat în şedinţa Comisiei din data de 3 

februarie 2009, a fost prezentat proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei 

Guvernului nr.27/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr.350/2001 privind 

amenajarea teritoriului şi urbanismul (PLx 686/2008), prin care se prevede asigurarea 
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unei Strategii de dezvoltare teritorială a României pe termen lung, asigurarea corelării 

planurilor de amenajare a teritoriului cu strategiile de dezvoltare şi planurile de 

investiţii publice aferente pentru comune, oraşe, municipii şi judeţe, limitarea 

posibilităţilor de derogare de la prevederile documentaţiilor de urbanism aprobate, 

clarificarea domeniilor de aplicare ale documentaţiilor de urbanism şi a relaţiilor 

dintre ele. 

S-a arătat că proiectul de Lege se încadrează în categoria legilor ordinare şi a 

fost adoptat de Senat, Consiliul Legislativ a dat aviz favorabil. 

În cadrul dezbaterilor s-a propus şi votat, în unanimitate, desemnarea a doi 

raportori: domnul deputat Vasile Gherasim şi domnul deputat Sorin Zamfirescu. 

 Respectivul proiect de Lege a fost amânat, cu unanimitate de voturi. Termen 

amânare: 30 zile. 

 

La punctul 22 al ordinii de zi, discutat în şedinţa Comisiei din data de 3 

februarie 2009, a fost prezentat proiectul 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 (PLx 687/2008), prin care s-au 

stabilit noi atribuţii privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli a Fondului 

pentru mediu şi s-au introdus noi taxe pe poluare, respectiv taxa pe poluarea produsă 

de autovehicule şi ecotaxa, în cuantum de 0,2lei/bucată pentru pungile de tip sacoşă 

confecţionate din materiale care nu sunt biodegradabile. 

S-a arătat că proiectul de Lege se încadrează în categoria legilor ordinare şi a 

fost adoptat de Senat, Consiliul Legislativ a dat aviz favorabil. 

Supus dezbaterilor, respectivul proiect de Lege a fost amânat, cu unanimitate 

de voturi.  

 

La punctul 23 al ordinii de zi, discutat în şedinţa Comisiei din data de 4 

februarie 2009, a fost prezentat proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 

Guvernului nr.28/2008 privind registrul agricol (PLx 688/2008), ce are ca obiect de 
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reglementare actualizarea registrului agricol, ce constituie documentul oficial de 

evidenţă primară, unitară, cu privire la gospodăriile populaţiei, clădirile utilizate ca 

locuinţe-anexe, folosirea terenurilor şi a mijloacelor de transport cu tracţiune 

mecanică sau animală, în scopul unei mai bune utilizări a resurselor locale. 

Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 

ecologic, a fost sesizată pentru dezbatere în fond a acestui proiect de Lege şi 

întocmirea unui raport comun cu Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie 

alimentară şi servicii specifice. 

Supus dezbaterilor, respectivul proiect de Lege a fost adoptat, cu unanimitate 

de voturi.  

 

La punctul 24 al ordinii de zi, discutat în şedinţa Comisiei din data de 3 

februarie 2009, a fost prezentat proiectul de Lege pentru modificarea art.11 din Legea 

nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din zonele urbane 

(PLx 676/2008).  

Noutatea reglementării propuse, constă în interzicerea emiterii de autorizaţii 

pentru construcţiile şi amenajările de orice tip, pe spaţiile verzi. 

În data de 01.11.2007, Comisia pentru administraţie publică, amenajarea 

teritoriului şi echilibru ecologic, a dezbătut pe fond proiectul de Lege şi s-a întocmit 

un raport de respingere. 

Plenul Camerei Deputaţilor a hotărât retrimiterea la Comisie, în vederea 

întocmirii unui raport suplimentar. 

Supus dezbaterilor, respectivul proiect de Lege a fost amânat, cu unanimitate 

de voturi.  

 

           Şedinţele Comisiei s-au desfăşurat în zilele de 3 şi 4 februarie 2009, iar în 

ziua de 5 februarie 2009, au avut loc întâlniri ale membrilor Comisiei, pe grupuri de 

lucru, în vederea analizării şi discutării actelor legislative amânate, pentru a fi 

întocmite amendamente şi pentru a se analiza amendamentele depuse la Comisie. 
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  S-au mai purtat discuţii asupra numărului mare de sesizări primite la 

Comisie, referitoare la dificultăţile întâmpinate de operatorii economici cărora le 

sunt opozabile prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 25/2008, precum şi despre 

necesitatea organizării unei dezbateri cu tema „Ecotaxa şi Biodegradabilitatea” 

aceasta urmând a se desfăşura în data de 18 februarie a.c., la Palatul Parlamentului. 

 

De asemenea, membrii Comisiei desemnaţi raportori pentru prezentarea unui 

punct de vedere documentat, în termen de 30 de zile, referitor la proiectele de Lege 

aflate la punctele 7, 13 şi 20 ale ordinii de zi, s-au întâlnit în vederea pregătirii 

planului de lucru.  

 

     PREŞEDINTE,              SECRETAR, 

 

SULFINA BARBU    MIHAI CRISTIAN APOSTOLACHE 

 
 
 
 
 
Red. Consilier parlamentar 
       Baban Mona Georgeta 
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