
  PARLAMENTUL ROMÂNIEI    
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ,                 10.09.2009        
AMENAJAREA TERITORIULUI SI ECHILIBRU                      

                        ECOLOGIC   
 

                                                                                     
PROCES VERBAL 

 din zilele de 8, 9 şi 10 septembrie 2009  
 

Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 

ecologic şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 8, 9 şi 10 septembrie 2009. 

         La lucrările Comisiei din zilele de 8, 9 şi 10 septembrie 2009, din numărul total 

de 31 deputaţi membri ai Comisiei, au fost prezenţi 25 deputaţi, fiind absenţi domnii 

deputaţi: Sorin Gheorghe Buta (Grupul parlamentar al PD-L), Vasile Gherasim 

(Grupul parlamentar al PD-L),  Ioan Oltean (Grupul parlamentar al PD-L), Ludovic 

Orban (Grupul parlamentar al PNL), Dumitru Pardău (Grupul parlamentar al PD-L) 

şi Aurel Vlădoiu (Grupul parlamentar al PSD+PC). 

        În cadrul şedinţei din data de 8 septembrie 2009, au participat ca invitaţi: 

domnul Dan Cârlan, Secretar de Stat în cadrul Ministerului Mediului, domnul Mirel 

Amariţei, Secretar de Stat în cadrul Aparatului de lucru al Viceprim-Ministrului, 

domnul Paul Nenciu, Consilier juridic în cadrul Ministerului Apărării Naţionale, 

domnul Ion Săvulescu, Expert în cadrul Ministerului Apărării Naţionale, doamna 

Aurora Hidec, Consilier juridic în cadrul Ministerului Apărării Naţionale, doamna 

Mihaela Toader, Director în cadrul Secretariatului General al Guvernului, domnul 

Nicolae Teodorescu, Director în cadrul Secretariatului General al Guvernului,  

domnul Dan Iaru, Director în cadrul Secretariatului General al Guvernului, domnul 

Adrian Chesaru, Consilier în cadrul Ministerului Mediului, domnul Constantin 

Pulbere, Consilier juridic în cadrul Ministerului Mediului şi domnul Gheorghe 

Popescu, Director general în cadrul Ministerului Dezvoltării şi Locuinţei. 

 



 2 
 

Lucrările şedinţei din 8 septembrie 2009 au fost conduse de doamna Sulfina 

Barbu, preşedinte al Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi 

echilibru ecologic. 

Pe ordinea de zi a a şedinţei Comisiei, din data de 8 septembrie 2009, au 

figurat următoarele puncte: 

AVIZE 

1. PLx 353/2009 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr.83/2009 privind ratificarea Contractului 

de finanţare între România şi Banca Europeană de 

Investiţii referitor la Proiectul privind infrastructura 

municipală în domeniul protecţiei mediului, faza B, 

semnat la Bucureşti, la 30 octombrie 2008 şi la 

Luxemburg, la 10 noiembrie 2008 

2. PLx 357/2009 Proiect de Lege privind modificarea art.8 din Legea 

apărării naţionale a României nr.45/1994 

 

SESIZĂRI ÎN FOND 

3. PLx 306/2009 Propunere legislativă privind înfiinţarea comunei 

Româneşti, prin reorganizarea comunei Potlogi, 

jud.Dâmboviţa 

4. PLx 328/2009 Propunere legislativă privind transformarea cazărmilor 

dezafectate ale Ministerului Apărării Naţionale în 

cămine studenţeşti 

5. PLx 354/2009 Proiect de Lege privind unele măsuri pentru organizarea 

şi funcţionarea aparatului de lucru al Guvernului, 

precum şi a altor autorităţi ale administraţiei publice 

centrale 

6. PLx 355/2009 Proiect de Lege pentru reglementarea unor măsuri 

privind cabinetul demnitarului din administraţia publică 
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centrală şi locală, cancelaria prefectului şi cabinetul 

alesului local 

7. PLx 363/2009 Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului privind 

evaluarea strategică de mediu, deschis spre semnare la 

Kiev, la 21 – 23 mai 2003 şi semnat de România la 21 

mai 2003, la Convenţia privind evaluarea impactului 

asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la 

Espoo la 25 februarie 1991 

8. PLx 376/2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.94/2009 pentru asigurarea 

continuităţii activităţii unor structuri din cadrul 

aparatului de lucru al Guvernului 

9. PLx 144/2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.210/2008 pentru completarea 

Legii locuinţei nr.114/1996 

10. 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 

 

DIVERSE 

1. Hotărâre privind stabilirea atribuţiilor vicepreşedinţilor, secretarilor şi 

chestorilor Camerei Deputaţilor; 

2. Scrisoarea Asociaţiei Naţionale a Prestatorilor de Servicii de Contorizare şi 

calcul al Utilităţilor; 

3. Documente ale Adunării Parlamentare a Consiliului Europei; 
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4. Documente adoptate de Parlamentul European; 

5. Sesizare cu privire la calitatea necorespunzătoare a ambalajelor pentru 

colectarea deşeurilor medicale periculoase. 

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

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.83/2009 privind ratificarea 

Contractului de finanţare între România şi Banca Europeană de Investiţii referitor la 

Proiectul privind infrastructura municipală în domeniul protecţiei mediului, faza B, 

semnat la Bucureşti, la 30 octombrie 2008 şi la Luxemburg, la 10 noiembrie 2008 

(Plx 353/2009).  

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

Camera Deputaţilor este prima Cameră sesizată, iar Consiliul Legislativ a dat aviz 

favorabil cu observaţii şi propuneri.  

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 privind 

modificarea art.8 din Legea apărării naţionale a României nr.45/1994 (Plx 

357/2009), ce are ca obiect de reglementare modificarea art.8 din Legea apărării 

naţionale a României nr.45/1994, cu modificările ulterioare, în sensul preluării 

atribuţiilor Marelui Cartier General de către Centrul naţional militar de comandă, ca 

structură de conducere operaţională de nivel strategic militar care să pună în aplicare 

primele măsuri de asigurare a reacţiei imediate a forţelor stabilite pentru gestionarea 

imediată şi eficientă a crizelor de natură militară, nu numai în caz de agresiune 

armată, ci şi la instituirea stării de asediu şi declararea stării de mobilizare sau stării 

de război. 

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

Camera Deputaţilor este prima Cameră sesizată, iar Consiliul Legislativ a dat aviz 

favorabil cu observaţii şi propuneri.  

Supus dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil, cu 

unanimitate de voturi. 
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La punctul 3 al ordinii de zi, a fost prezentată propunerea legislativă privind 

înfiinţarea comunei Româneşti, prin reorganizarea comunei Potlogi, jud.Dâmboviţa 

(PLx 306/2009).  

S-a precizat că documentaţia anexată iniţiativei legislative nu conţine Planul 

cadastral pentru marcarea hotarelor administrativ-teritoriale şi a limitelor 

intravilanelor, avizat de către Oficiul judeţean de cadastru şi publicitate imobiliară. 

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

organice şi Consiliul Legislativ a dat aviz favorabil cu observaţii şi propuneri, 

Camera Deputaţilor este prima Cameră sesizată, Guvernul nu susţine adoptarea 

propunerii legislative. 

Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost respinsă, cu 

unanimitate de voturi. 

La punctul 4 al ordinii de zi, a fost prezentată propunerea legislativă privind 

transformarea cazărmilor dezafectate ale Ministerului Apărării Naţionale în cămine 

studenţeşti (PLx 328/2009), ce are ca obiect de reglementare instituirea unor 

dispoziţii prin care cazărmile şi utilităţile dezafectate ale Ministerului Apărării 

Naţionale trec în subordinea consiliilor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, 

urmând a fi transformate în cămine studenţeşti, cu finanţare din partea consiliilor 

judeţene, a Consiliului General al municipiului Bucureşti, precum şi a universităţilor 

beneficiare. 

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

şi a fost respinsă de către Senat, Consiliul Legislativ a dat aviz negativ, Camera 

Deputaţilor este Cameră decizională, Guvernul nu susţine adoptarea propunerii 

legislative.  

Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a dat aviz negativ, Comisia 

juridică, de disciplină şi imunităţi a dat aviz negativ, Comisia pentru buget, finanţe şi 

bănci a dat aviz negativ. 

Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost respinsă, cu 

unanimitate de voturi. 
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La punctul 5 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege unele măsuri 

pentru organizarea şi funcţionarea aparatului de lucru al Guvernului, precum şi a 

altor autorităţi ale administraţiei publice centrale (Plx 354/2009), ce are ca obiect de 

reglementare unele măsuri pentru organizarea şi funcţionarea aparatului de lucru al 

Guvernului, precum şi a altor autorităţi ale administraţiei publice centrale. 

Măsurile propuse vizează, conform Expunerii de motive, aducerea împreună şi 

revizuirea dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.3/2009 şi ale 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 17/2009, propunându-se abrogarea acesteia din 

urmă. 

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

Camera Deputaţilor este prima Cameră sesizată, iar Consiliul Legislativ a dat aviz 

favorabil cu observaţii şi propuneri.  

Supus dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost adoptat cu majoritate de 

voturi (1 abţinere). 

La punctul 6 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege pentru 

reglementarea unor măsuri privind cabinetul demnitarului din administraţia publică 

centrală şi locală, cancelaria prefectului şi cabinetul alesului local (Plx 355/2009), ce 

are ca obiect de reglementare unele măsuri privind cabinetul demnitarului din 

administraţia publică centrală şi locală, precum şi cabinetul alesului local, în sensul 

reducerii numărului de posturi alocate acestor cabinete. 

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

Camera Deputaţilor este prima Cameră sesizată, iar Consiliul Legislativ a dat aviz 

favorabil cu observaţii şi propuneri.  

S-a mai precizat că în data de 01.09.2009, Biroul Permanent al Camerei 

Deputaţilor a aprobat procedura de urgenţă solicitată de Guvern. 

Supus dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost adoptat cu majoritate de 

voturi (2 abţineri). 

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

ratificarea Protocolului privind evaluarea strategică de mediu, deschis spre semnare 

la Kiev, la 21 – 23 mai 2003 şi semnat de România la 21 mai 2003, la Convenţia 
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privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la 

Espoo la 25 februarie 1991 (PLx 363/2009). 

S-a precizat că prin aplicarea protocolului se asigură o abordare complexă a 

protecţiei mediului, precum şi atingerea obiectivului privind asigurarea unui grad 

ridicat de protecţie a mediului, inclusiv a sănătăţii populaţiei. 

Protocolul include pe lângă obligaţia evaluării de mediu şi monitorizarea 

efectelor implementării planurilor şi programelor asupra mediului şi sănătăţii. 

Cerinţele acestui protocol contribuie la reducerea impactului asupra mediului prin 

proceduri clare, transparente şi eficace specifice evaluării strategice de mediu. Se 

asigură participarea publicului la evaluarea strategică de mediu şi se integrează astfel 

preocupările legate de mediu, inclusiv cele legate de sănătatea populaţiei în planuri 

şi programe, în scopul promovării unei dezvoltări durabile. 

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

Consiliul Legislativ a dat aviz favorabil cu observaţii şi propuneri, Camera 

Deputaţilor este prima Cameră sesizată.  

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

de voturi. 

La punctul 8 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.94/2009 pentru asigurarea 

continuităţii activităţii unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului (Plx 

376/2009), ce are ca obiect de reglementare adoptarea unor măsuri pentru asigurarea 

continuităţii activităţii unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului. 

Conform Notei de fundamentare, măsurile propuse vizează păstrarea unor 

atribuţii ale structurilor din cadrul aparatului de lucru al Guvernului pe care le aveau 

în temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.3/2009, act normativ care şi-a 

încetat efectele juridice prin declararea neconstituţionalităţii legii de aprobare prin 

decizia Curţii Constituţionale nr.1039/2009. 

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

Camera Deputaţilor este prima Cameră sesizată, iar Consiliul Legislativ a dat aviz 

favorabil cu observaţii şi propuneri.  



 8 
 

Supus dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost adoptat cu majoritate de 

voturi (2 abţineri). 

La punctul 9 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.210/2008 pentru completarea Legii 

locuinţei nr.114/1996 (Plx 144/2009), ce are ca obiect de reglementare completarea 

Legii locuinţei nr.114/1996 cu o definiţie a condominiului, mai amplă decât cea dată 

de Legea nr.230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de 

proprietari, deoarece această din urmă lege are în vedere doar clădirile de locuinţe 

aflate în proprietatea a cel puţin 3 persoane. 

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

fost adoptat de către Senat, Camera Deputaţilor este Cameră decizională, iar 

Consiliul Legislativ a dat aviz favorabil. 

S-a precizat că, Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului 

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

comun cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi. 

Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 

ecologic a decis, în şedinţa din 26.03.2009, întocmirea unui raport preliminar de 

adoptare în forma prezentată de Senat. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a decis, în şedinţa din 30.06.2009, 

întocmirea unui raport preliminar de adoptare cu amendamente    

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

voturi. 

La punctul 10 al ordinii de zi, 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 664/2009), ce 

are ca obiect de reglementare aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.97/2008 privind modificarea şi completarea titlului I al Legii nr.35/2008 pentru 
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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, act normativ care vizează stabilirea unor măsuri necesare pentru buna 

desfăşurare a alegerilor parlamentare. 

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

afost adoptat de Senat în şedinţa din 29 octombrie 2009, Camera Deputaţilor este 

Cameră decizională, Consiliul Legislativ a dat aviz favorabil cu observaţii şi 

propuneri, iar Guvernul susţine adoptarea proiectului de lege, conform adresei 

nr.460/DRP/2009. 

S-a mai precizat că Comisia pentru administraţie publică, amenajarea 

teritoriului şi echilibru ecologic a fost sesizată pentru dezbatere în fond şi întocmirea 

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

Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 

ecologic a examinat proiectul de lege în şedinţa din 3 februarie 2009 şi a întocmit 

raport preliminar de adoptare a acestuia, în forma adoptată de Senat. 

Comisia juridică de disciplină şi imunităţi a dezbătut proiectul de lege, în 

şedinţa din data de 2 septembrie 2009 şi a întocmit raport preliminar de adoptare a 

acestuia, cu amendamente la pct.(nr.crt.)5 şi 75, referitoare la art.2 şi art.48 din lege, 

prezentate în Anexa la raport. 

Supus dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost adoptat cu amendamente, 

cu unanimitate de voturi.           

În cadrul secţiunii Diverse, au fost supuse atenţiei plenului Comisiei şi 

discutate,  o serie de adrese şi sesizări, precum şi alte materiale informative.  

Doamna preşedinte Sulfina Barbu a propus ca Biroul Comisiei să preia 

amendamentele formulate de deputaţi cu privire la Regulamentul de organizare şi 

funcţionare al Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi 

echilibru ecologic, urmând ca acestea să fie centralizate şi discutate într-o şedinţă 

viitoare. Propunerea a fost acceptată cu unanimitate de voturi. 
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De asemenea, cu privire la propunerea de organizare a unei dezbateri privind 

modul în care este gestionat serviciul public de termoficare, doamna preşedinte 

Sulfina Barbu, a cerut să se solicite Ministerului Economiei şi Ministerului Finanţelor 

Publice, situaţia tehnică şi financiară a Centralelor Electrice de Termoficare la nivel 

naţional. 

În ziua de 9 septembrie a.c., a avut loc şedinţa comună având ca temă 

asumarea răspunderii Guvernului pentru Proiectul Legii educaţiei naţionale şi 

Proiectul Legii privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice. 

La acestă şedinţă comună au participat membrii Comisiei pentru administraţie 

publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic, şi ai Comisiei pentru 

învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport, din  cadrul Camerei Deputaţilor, împreună cu 

membrii Comisiei pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţiei 

mediului, şi ai Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport, din cadrul 

Senatului.   

 De asemenea, la şedinţa din ziua de 9 septembrie 2009, au fost invitaţi să 

participe: doamna prof. univ. dr. ing. Ecaterina Andronescu, Ministrul Educaţiei, 

Cercetării şi Inovării, domnul Gheorghe Falcă, Preşedinte în cadrul Asociaţiei 

Municipiilor din România, domnul Tudor Pendiuc, Preşedinte executiv în cadrul 

Asociaţiei Municipiilor din România, domnul Gheorghe Nichita, Prim-vicepreşedinte 

în cadrul Asociaţiei Municipiilor din România, domnul Dorin Florea, Vicepreşedinte 

în cadrul Asociaţiei Municipiilor din România, domnul Emil Drăghici, Preşedinte în 

cadrul Asociaţiei Comunelor din România, domnul Liviu Nicolae Dragnea, 

Preşedinte în cadrul Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România, domnul 

Florin Popescu, Preşedinte în cadrul Consiliului Judeţean Dâmboviţa, domnul Mircea 

Hava, Primar al municipiului Alba Iulia, domnul Alexandru Toader, Primar al 

oraşului Găeşti, domnul Sorin Ghiţă, Primar al oraşului Drăgăneşti, domnul 

Gheorghe Ciucă, Primar al oraşului Olăneşti, domnul Dumitru Alecu, Coordonator 

proces legislativ în cadrul Asociaţiei Oraşelor din România. 
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 Lucrările şedinţei Comisiilor reunite au fost conduse de domnul prof. univ. dr. 

Cristian Sorin Dumitrescu, preşedintele Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi 

sport, din Camera Deputaţilor. 

 Supusă la vot, ordinea de zi a fost adoptată cu unanimitatea voturilor celor 

prezenţi. 

 Doamna ministru Ecaterina Andronescu a prezentat noutăţile aduse prin 

proiect faţă de legea în vigoare, după care s-a trecut la discuţii. 

 După dezbateri, domnul preşedinte Cristian Dumitrescu a precizat că deputaţii 

şi senatorii pot depune amendamente asupra proiectului Legii educaţiei naţionale, dar 

rămâne la latitudinea Guvernului dacă acestea vor fi adoptate sau nu. 

În ziua de 10 septembrie 2009, lucrările s-au desfăşurat prin studiu individual 

pentru analizarea proiectelor de lege aflate pe ordinea de zi a Comisiei.  

 

 
   PREŞEDINTE,                       SECRETAR, 

 

SULFINA BARBU                    MIHAI CRISTIAN APOSTOLACHE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Red. Consilier parlamentar 
       Baban Mona Georgeta 
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