
  PARLAMENTUL ROMÂNIEI    
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ,                 27.05.2009        
AMENAJAREA TERITORIULUI SI ECHILIBRU                      

                        ECOLOGIC   
 

                                                                                     
PROCES VERBAL 

 din zilele de 26 şi 27 mai 2009  
 
 

Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 

ecologic şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 26 şi 27 mai 2009. 

          La lucrările Comisiei din zilele de 26 şi 27 mai 2009, din numărul total de             

31 membri ai Comisiei, au fost prezenţi 27 deputaţi, fiind absenţi: domnul deputat 

Sorin Gheorghe Buta (Grupul parlamentar al PD-L),  domnul deputat Ioan Oltean 

(Grupul parlamentar al PD-L), domnul deputat Nicolae Stan (Grupul parlamentar al 

PD-L), domnul deputat Sorin Ştefan Zamfirescu (Grupul parlamentar al PD-L). 

           În ziua de 26 mai 2009, la dezbateri, au participat ca invitaţi: domnul Anton 

Marin, Secretar de Stat în cadrul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, 

domnul Ioan Andreica, Secretar de Stat în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale 

şi Locuinţei, domnul Vajda Zsombor, Director adjunct în cadrul Companiei 

Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale, doamna Pop Carmen, Şef serviciu în 

cadrul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, domnul Stamatiade Cristian, 

Director în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei, domnul Silviu 

Megan, Director în cadrul Ministerului Mediului, doamna Angela Filipaş, Director 

în cadrul Ministerului Mediului, doamna Luminiţa Ghiţă, Director general în cadrul 

Ministerului Mediului, doamna Anca Ginavar, Director în cadrul Ministerului 

Dezvoltării Regionale şi Locuinţei, domnul Bărbieru Alexandru, Consilier în cadrul 

Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei, doamna Liana Buzea, Preşedinte în 

cadrul Asociaţiei EcoAssist. 



 2 
 

           Lucrările şedinţei Comisiei, din ziua de 26 mai 2009, au fost conduse de 

doamna deputat Sulfina Barbu, preşedintele Comisiei pentru administraţie publică, 

amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic. 

          Pe ordinea de zi a şedinţei Comisiei, din data de 26 mai 2009, au figurat 
următoarele puncte: 

AVIZE 

 

1. PLx 262/2009 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.35/2009 privind reglementarea 

unor măsuri financiare în domeniul cheltuielilor de 

personal în sectorul bugetar 

 

SESIZARI IN FOND 

 

2. PLx 182/2009 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.24/2007 privind reglementarea şi administrarea 

spaţiilor verzi din zonele urbane 

3. 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 

4. 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 

5. PLx 212/2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.228/2008 pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative 

6. PLx 220/2009 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
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urgenţă a Guvenului nr.18/2009 privind creşterea 

performanţei energetice a blocurilor de locuinţe 

7. PLx 252/2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.15/2009 pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la 

prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului 

8. PLx 259/2009 Propunere legislativă pentru modificarea Legii 

nr.7/2006 privind statutul funcţionarului public 

parlamentar 

 

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

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.35/2009 privind reglementarea 

unor măsuri financiare în domeniul cheltuielilor de personal în sectorul bugetar (PLx 

262/2009), ce are ca obiect de reglementare aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 35/2009 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul 

cheltuielilor de personal în sectorul bugetar şi prevede măsuri în vederea reducerii 

cheltuielilor de personal în sectorul bugetar (eliminarea/diminuarea unor sporuri, 

limitarea indemnizaţiilor de conducere sau reanalizarea structurilor care beneficiază 

de majorări salariale). 

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

fost adoptat de Senat, în şedinţa din 6 mai 2009, Consiliul Legislativ a dat aviz 

favorabil, cu observaţii şi propuneri, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

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 Legii nr.24/2007 privind reglementarea şi administrarea 

spaţiilor verzi din zonele urbane (Plx 182/2009), ce are ca obiect de reglementare 

modificarea şi completarea Legii nr.24/2007 privind reglementarea şi administrarea 



 4 
 

spaţiilor verzi din zonele urbane, în sensul instituirii unor măsuri suplimentare 

pentru stoparea procesului de diminuare şi degradare a suprafeţelor spaţiilor verzi 

din intravilanul localităţilor. 

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

fost adoptat de Senat, în şedinţa din 4 martie 2009, Consiliul Legislativ a dat aviz 

favorabil, cu observaţii şi propuneri, Comisia juridică de disciplină şi imunităţi a dat 

aviz favorabil, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

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

cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei, precum şi a domnului Silviu 

Megan, Director în cadrul Ministerului Mediului, respectivul proiect de Lege a fost 

amânat, cu unanimitate de voturi, pentru a se primi un punct de vedere unitar din 

partea Guvernului.  

La punctul 3 al ordinii de zi, 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).  

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 

agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice a dat aviz 

favorabil; Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a dat aviz favorabil, cu 

amendamente; Comisia pentru industrii şi servicii a dat aviz favorabil, cu 

amendamente admise şi respinse; Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

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

voturi, pentru a se primi un punct de vedere unitar din partea Guvernului. 

La punctul 4 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), ce are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind protecţia 
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mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.195/2006, cu 

modificările şi completările ulterioare, în vederea consolidării cadrului legal 

referitor la protecţia mediului, din perspectiva necesităţii asigurării unei armonizări 

complete şi corecte a legislaţiei naţionale cu acquis-ul comunitar în materie, potrivit 

obligaţiilor ce-i revin statului român, în calitatea sa de stat membru al Uniunii 

Europene, începând cu data de 1 ianuarie 2007. 

Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 

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

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice. 

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

fost adoptat de Senat, în şedinţa din 4 martie 2009, Consiliul Legislativ a dat aviz 

favorabil, cu observaţii şi propuneri, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

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

unanimitate de voturi, pentru a se analiza amendamentele primite de la Comisia 

pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice.  

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

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.228/2008 pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative (PLx 212/2009), ce are ca obiect de reglementare 

modificarea şi completarea unor acte normative cu privire la atribuirea contractelor 

de achiziţie publică, al autorizării executării lucrărilor de construire şi a celor 

privind drumurile, în scopul executării lucrărilor de construire de drumuri de interes 

naţional, în termenele de execuţie stabilite. 

Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 

ecologic, a fost sesizată pentru dezbaterea 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 organice şi a 

fost adoptat de Senat, în şedinţa din 23 martie 2009, Consiliul Legislativ a dat aviz 

favorabil, cu observaţii şi propuneri, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a dat 

aviz negativ, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 
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Supus dezbaterilor, pe articole, în prezenţa reprezentantului Guvernului, 

domnului Anton Marin, Secretar de Stat în cadrul Ministerului Transporturilor şi 

Infrastructurii, respectivul proiect de Lege a fost amânat, cu unanimitate de voturi, 

pentru a fi invitaţi să ia parte la discuţii şi reprezentanţii Agenţiei Naţionale de 

Cadastru şi Publicitate Imobiliară.  

La punctul 6 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 şi modul de finanţare a acestora; obligaţiile şi 

răspunderile autorităţilor administraţiei publice şi ale asociaţiilor de proprietari, în 

scopul creşterii performanţelor energetice ale blocurilor de locuinţe.  

Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 

ecologic, a fost sesizată pentru dezbaterea 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 a 

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

propuneri, Camera Deputaţilor este Cameră decizională.   

Pentru acest proiect de lege au fost stabiliţi raportori: domnul deputat Vasile 

Gherasim, doamna deputat Lucia Ana Varga, domnul deputat Victor Boiangiu, 

domnul deputat Mircea Duşa. 

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

de voturi.  

La punctul 7 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.15/2009 pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.68/2007 privind răspunderea de 

mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului (PLx 

252/2009), ce are ca obiect de reglementare aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 



 7 
 

Guvernului nr.15/2009 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.68/2007 privind răspunderea de mediu, cu referire la prevenirea şi 

repararea prejudiciului asupra mediului, respectiv asigură consolidarea cadrului 

legislativ privind răspunderea de mediu, prin armonizarea deplină a legislaţiei 

naţionale cu  prevederile acquis-ului comunitar în materie, conform obligaţiilor 

asumate de România în calitate de stat membru al Uniunii Europene, prin  

transpunerea integrală a prevederilor Directivei 2004/35/CE a Parlamentului 

European şi a Consiliului din 21 aprilie 2004 referitoare la răspunderea de mediu în 

ceea ce priveşte prevenirea şi repararea prejudiciilor aduse mediului.  

Directiva 2004/35/CE a fost transpusă în legislaţia naţională prin OUG          

nr. 68/2007, aprobată prin Legea nr. 19/2008, ulterior fiind amendată de art. 15 din 

Directiva 2006/21/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind gestionarea 

deşeurilor din industriile extractive ale statelor membre –  prevederi ce au avut 

termen de transpunere pentru statele membre 1 mai 2008;  

Pentru netranspunerea integrala a prevederilor Directivei 2006/21/CE până la 

termenul stabilit de directivă, Comisia Europeană a declanşat faţă de România a 

doua etapă a fazei necontencioase aferente acţiunii de constatare a neîndeplinirii 

obligaţiei de stat membru conform prevederilor TCE.  

Art. 15 din Directiva 2006/21/CE introduce activitatea de gestionare a 

deşeurilor extractive în Anexa III a Directivei 2004/35/CE astfel că este necesară 

completarea  anexei nr. 3 la OUG nr. 68/2007 – activitatea de gestionare a deşeurilor 

extractive  este introdusă în lista activităţile pentru care răspunderea este obiectivă). 

Prin proiectul de act normativ se actualizează trimiterile din text, la acte 

normative ce reglementează domeniul protectiei mediului şi se aduc corecţii si 

completări unor definiţii. 

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

fost adoptat de Senat, în şedinţa din 4 mai 2009, Consiliul Legislativ a dat aviz 

favorabil, cu observaţii şi propuneri, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 
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Supus dezbaterilor, respectivul proiect de Lege a fost amânat, cu unanimitate 

de voturi.    

La punctul 8 al ordinii de zi, a fost prezentată propunerea legislativă pentru 

modificarea Legii nr.7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar  (PLx 

259/2009), ce are ca obiect de reglementare modificarea Legii nr.7/2006 privind 

statutul funcţionarului public parlamentar, cu modificările şi completările ulterioare, 

în sensul abrogării art.17 alin.(4) şi (5), potrivit cărora la eliberarea din funcţia de 

secretar general, sau din cea de secretar general adjunct, din motive neimputabile, 

prin grija Biroului permanent al fiecărei Camere a Parlamentului se va proceda la 

reîncadrarea persoanei respective, într-o funcţie publică parlamentară 

corespunzătoare înalţilor funcţionari publici (alin.4), iar la eliberarea din funcţia de 

şef de departament sau director general din motive neimputabile, se va proceda la 

reîncadrarea persoanei respective într-o funcţie publică parlamentară 

corespunzătoare pregătirii profesionale. 

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

a fost respinsă de Senat, în şedinţa din 4 mai 2009, Consiliul Legislativ a dat aviz 

favorabil, cu observaţii şi propuneri, Camera Deputaţilor este Cameră decizională.   

Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost amânată, cu 

unanimitate de voturi.   

 

În ziua de 27 mai 2009, la Comisia pentru administraţie publică, amenajarea 

teritoriului şi echilibru ecologic s-a organizat dezbaterea publică cu privire la 

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 716/2007), precum şi la 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), la care au 
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fost invitaţi să participe reprezentanţi ai Ministerului Mediului şi ai organizaţiilor 

neguvernamentale de mediu. 

 

În continuare, activitatea s-a desfăşurat pe grupuri de lucru şi prin studierea 

amendamentelor la proiectele de lege aflate pe ordinea de zi şi amânate. 

 
 

 

   PREŞEDINTE,                       SECRETAR, 

 

SULFINA BARBU                    MIHAI CRISTIAN APOSTOLACHE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Red. Consilier parlamentar 
       Baban Mona Georgeta 
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