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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
din zilele 25 şi 26 februarie 2009 

 
 

Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic 
şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 25 şi 26 februarie 2009. 

 
         Lucrările şedinţei din ziua de 25 februarie 2009, au fost conduse în mod 
alternativ, de către doamna deputat Sulfina Barbu, preşedinte şi de către domnul 
deputat Mircea Duşa, vicepreşedinte. 
 
         La dezbateri, au participat ca invitaţi, în ziua de 25 februarie 2009: domnul Dan 
Cârlan, Secretar de Stat în cadrul Ministerului Mediului, doamna Angela Filipaş, 
Consilier în cadrul Ministerului Mediului, doamna Diana Cocai, Consilier în cadrul 
Ministerului Mediului, doamna Liliana Vârtopeanu, Consilier în cadrul Ministerului 
Mediului, domnul deputat Budurescu Daniel, domnul Bolojan Ilie, Primarul 
Municipiului Oradea, domnul deputat Seremi Ştefan, domnul deputat Balcan Viorel, 
domnul Vasile Timiş, Secretar de Stat în cadrul Ministerul Culturii Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional, domnul Angelecu Mircea, Consilier în cadrul Ministerul 
Culturii Cultelor şi Patrimoniului Naţional, domnul Andreica Ioan, Secretar de Stat în 
cadul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţelor, doamna Anca Ginavar, 
Director general adjunct în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţelor, 
domnul Vlad Mănăstireanu, Secretar de Stat în cadrul Secretariatului General al 
Guvernului, doamna Anca petrescu, Consilier de Stat în cadrul Secretariatului General 
al Guvernului, domnul Nicolae Adrian, Consilier pentru afaceri europene în cadrul 
Secretariatului General al Guvernului, domnul Ciortoloman Mihai, Consilier juridic în 
cadrul Secretariatului General al Guvernului, doamna Miclăuş Badin Maria Nicoleta, 
Consilier juridic în cadrul Ministerului Justiţiei, domnul Ionescu Cătălin, Economist în 
cadrul Ministerului Justiţiei, doamna Pieleanu Manuela, Director al Direcţiei Juridice, 
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din cadrul Ministerului Justiţiei, domnul Mircea Toma, Agenţia de Monitorizare a 
Presei, doamna Doina Vella, Asociaţia Salvaţi Bucureştiul, domnul Nicuşor Dan, 
Asociaţia Salvaţi Bucureştiul, doamna Damian Roxana, Asociaţia Terra Milleniul III, 
doamna Pamfil Claudia, Grupul pentru Dezvoltare Locală, domnul Dan Trifu, 
Asociaţia Eco-Civica, doamna Liana Buzea, Asociaţia EcoAssist. 
 

   Pe ordinea de zi a şedinţelor din ziua de 25 februarie 2009 au figurat 
următoarele puncte: 

AVIZE 
 

1 Pl-x 25/2009 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 
Legii 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea 
transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a 
funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi 
sancţionarea corupţiei, publicată în Monitorul Oficial al 
României, nr.279bis din 21/04/2003, cu modificările şi 
completările ulterioare 

2 PL-x 27/2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.19/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.29/2007 privind modul de alocare a 
instrumentelor structurale, a prefinanţării şi a cofinanţării 
alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul naţional 
de dezvoltare, în bugetul instituţiilor implicate în 
gestionarea instrumentelor structurale şi utilizarea 
acestora pentru obiectivul convergenţă  

3 PL-x 28/2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.20/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.79/2003 privind controlul şi recuperarea 
fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de 
cofinanţare aferente utilizate necorespunzător 

4 Pl-x 35/2009 Propunere legislativă pentru completarea art.8 al Legii 
cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996  

5 PL-x 47/2009 Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.106/2008 privind înfiinţarea Autorităţii 
Naţionale pentru Comunicaţii  

6 PL-x 48/2009 Proiect de Lege privind respingerea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.211/2008 pentru modificarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.106/2008 privind 
înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Comunicaţii  

7 PL-x 52/2009 Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.107/2008 pentru modificarea anexei nr.1 
la Ordonanţa Guvernului nr.38/2003 privind salarizarea şi 
alte drepturi ale poliţiştilor  
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8 PL-x 54/2009 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.117/2008 privind aprobarea scoaterii din 
rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităţi 
de combustibili pentru unele centrale electrice şi termice 
aflate în coordonarea Ministerului Economiei şi 
Finanţelor, Autorităţii pentru Valorificarea Activelor 
Statului şi a Ministerului Internelor şi Reformei 
Administrative, precum şi prorogarea termenului prevăzut 
la art.1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.136/2007 privind aprobarea scoaterii din rezerva de 
stat, sub formă de împrumut, a unor cantităţi de 
combustibil pentru Societatea Comercială 
,,Termoelectrica“- S.A., Societatea Comercială 
,,Electrocentrale“ Bucureşti – S.A., Societatea Comercială 
,,Electrocentrale“ Galaţi – S.A., Regia Autonomă pentru 
Activităţi Nucleare – Sucursala ,,ROMAG-TERMO“, 
Societatea Comercială ,,Complexul Energetic Rovinari“- 
S.A., Societatea Comercială ,,Complexul Energetic 
Turceni“- S.A., Societatea Comercială ,,Complexul 
Energetic Craiova“- S.A. şi pentru centralele termice şi 
electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor 
judeţene şi locale  

9 PL-x 56/2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.119/2008 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei Guvernului nr.22/2007 privind 
organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale de 
Prognoză  

10 PL-x 60/2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.123/2008 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei Guvernului nr.58/1998 privind 
organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în 
România  

11 PL-x 62/2009 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.134/2008 privind transmiterea unei 
suprafeţe de teren din proprietatea publică a statului şi 
administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice 
„Gheorghe Ionescu-Şişeşti“ – Staţiunea de Cercetare şi 
Dezvoltare Agricolă Suceava, în administrarea 
Ministerului Educaţiei şi Tineretului pentru Universitatea 
„Ştefan cel Mare“ din Suceava, în scopul construirii unui 
laborator complex pentru controlul alimentelor  

12 Pl-x 65/2009 Propunere legislativă pentru completarea art.27 din Legea 
fondului funciar nr.18/1991  
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13 PL-x 67/2009 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea art.13 
din Ordonanţa Guvernului nr.14/2003 privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru 
Persoanele cu Handicap  

14 Pl-x 78/2009 Propunere legislativă privind construirea unor case 
parohiale  

15 Pl-x 82/2009 Propunere legislativă privind gratuitatea la transportul în 
comun pentru pensionari  

16 PL-x 105/2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã 
a Guvernului nr. 201/2008 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei Guvernului nr. 136/2000 privind 
măsurile de protecţie împotriva introducerii şi răspândirii 
organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau 
produselor vegetale în România  

17 PL-x 106/2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã 
a Guvernului nr. 204/2008 pentru modificarea art.III alin 
(1) din Ordonanţa Guvernului nr.3/2007 privind unele 
măsuri financiar-fiscale din domeniul protecţiei sociale  

 
 

SESIZARI IN FOND 
 

18 PL-x 98/2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.3/2009 pentru modificarea şi completarea 
unor acte normative referitoare la organizarea şi 
funcţionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru 
al Guvernului  

19 PL-x 19/2009 Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului privind 
Registrul poluanţilor emişi şi transferaţi, adoptat la Kiev 
la 21 mai 2003 şi semnat de România la Kiev la 21 mai 
2003, la Convenţia privind accesul la informaţie, 
participarea publicului la luarea deciziei şi accesul la 
justiţie în probleme de mediu, semnată la Aarhus la 25 
iunie 1998  

20 PL-x 631/2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.105/2008 privind trecerea unor imobile din 
domeniul public al statului şi din administrarea Agenţiei 
Domeniilor Statului şi a Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare 
Pomicolă Oradea în domeniul public al municipiului 
Oradea, judeţul Bihor, şi în administrarea Consiliului 
Local al Municipiului Oradea  

21 PL-x 42/2008 Proiect de Lege privind constituirea Rezervaţiei 
arheologice Dacia (Grădiştea Muncelului -Cioclovina-
Căpâlna) 
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22 PL-x 61/2008 Proiect de Lege pentru modificarea art.6 din Legea 

nr.33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate 
publică, cu modificările şi completările ulterioare  

23 PL-x 588/2008 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.115/2008 pentru modificarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.25/2007 privind stabilirea 
unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al 
Guvernului  

24 PL-x 249/2008 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.4/2008 pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici 
din Administraţia Naţională a Penitenciarelor  

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

26 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  

27 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  

28 Pl-x 40/2009 Propunere legislativă privind creşterea capacităţii 
administrative şi a performanţelor autorităţilor şi 
instituţiilor publice  

29 Pl-x 41/2009 Propunere legislativă privind Programul naţional vizând 
construirea unor dispensare medicale şi locuinţe pentru 
medici în mediul rural  

 
Punct suplimentar 
 
 
30 Pl-x 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 

 
 
DIVERSE 
 

1. Deplasări externe 
2. Discutarea scrisorii primarului Eugen Furdui – Roşia Montană 
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La punctele 1, 12 şi 15, ale ordinii de zi, respectivele propuneri legislative au 
fost avizate negativ, cu unanimitate de voturi. 

La punctele 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 16 şi 17, ale ordinii de  zi, respectivele 
proiecte de Lege au fost avizate favorabil cu unanimitate de voturi. 

La punctul 4 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost avizată 
negativ, cu majoritate de voturi (5 impotrivă). 

La punctul 8 al ordinii de zi, respectivul proiect de Lege a fost avizat 
favorabil, cu majoritate de voturi (1 abţinere). 

La punctul 14 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost avizată 
negativ, cu majoritate de voturi (1 abţinere). 

La punctul 18 al ordinii de zi, respectivul proiect de Lege a fost adoptat cu 
amendamente respinse, cu majoritate de voturi (5 împotrivă). 

La punctele 19, 20 şi 23, ale ordinii de zi, respectivele proiecte de Lege au 
fost adoptate, cu unanimitate de voturi. 

La punctul 21 al ordinii de zi, respectivul proiect de Lege a fost respins, cu 
majoritate de voturi (4 abţineri). 

La punctul 22 al ordinii de zi, respectivul proiect de Lege a fost amânat, cu 
majoritate de voturi (1 împotrivă). Termen amânare: 2 săptămâni. 

La punctul 24 al ordinii de zi, respectivul proiect de Lege a fost adoptat în 
forma adoptată de Senat, cu unanimitate de voturi. 

La punctul 25 al ordinii de zi, respectivul proiect de Lege a fost respins, cu 
majoritate de voturi (7 împotrivă). 

La punctul 26 al ordinii de zi, respectivul proiect de Lege a fost amânat, cu 
unanimitate de voturi. Termen amânare: 2 săptămâni. 

La punctul 27 al ordinii de zi, respectivul proiect de Lege a fost amânat, cu 
majoritate de voturi (2 împotrivă). Termen amânare: 2 săptămâni. Raportor: doamna 
deputat Lucia Ana Varga. S-a hotărât organizarea unei dezbateri publice cu privire 
la proiectul de Ordonanţă, în ziua de luni, 2 martie a.c, orele 11.00, cu participarea 
reprezentanţilor Ministerului Mediului, ai Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Locuinţelor, reprezentanţi ai structurilor asociative şi ai ONG-urilor de mediu.  

La punctul 28 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost respinsă, 
cu majoritate de voturi (6 împotrivă). 

La punctul 29 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost respinsă, 
cu majoritate de voturi (2 împotrivă). 

La punctul 30, introdus suplimentar pe ordinea de zi, respectivul proiect de 
Lege a fost amânat, cu majoritate de voturi (5 abţineri). Termen amânare:              
3 săptămâni. Raportori: domnul deputat Vasile Gherasim şi domnul deputat Sorin 
Zamfirescu. 

La punctul 1 al secţiunii Diverse, au fost discutate invitaţiile adresate 
membrilor Comisiei pentru a participa la diferite evenimente externe. 

La punctul 2 al secţiunii Diverse, referitor la scrisoarea domnului Eugen 
Furdui, primarul localităţii Roşia Montană, discuţiile au fost amânate pentru o dată 
ulterioară. 
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 În finalul şedinţei, ca urmare a epuizării ordinii de zi, doamna deputat Sulfina 
Barbu, preşedinte al Comisiei, a menţionat că ziua de 26 februarie a.c., va fi 
dedicată studiului individual al proiectelor de Lege aflate pe agenda Comisiei şi 
amânate în cadrul dezbaterilor, adresând totodată rugămintea, ca raportorii 
desemnaţi pentru anumite proiecte de acte normative, să se întâlnească pentru 
pregătirea raportărilor. 
  
          La lucrările Comisiei din zilele de 25 şi 26 februarie 2009, din totalul celor 31 
de membri, au fost prezenţi 22 deputaţi, după cum urmează: Sulfina Barbu   (PD-L), 
Mircea Duşa (PSD+PC), Ionel Palăr (PNL), Mihai Cristian Apostolache (PSD+PC), 
Dan Bordeianu (PNL), Cristian Buican (PNL), Sorin Gheorghe Buta (PD-L), Ion 
Călin (PSD+PC), Gheorghe Ciocan (PSD+PC), Relu Fenechiu (PNL), Vasile 
Gherasim (PD-L), Zanfir Iorguş (PD-L), Costică Macaleţi (PSD+PC), Antonella 
Marinescu (PSD+PC), Marius Neculai (PD-L), Ludovic Orban (PNL), Neculai 
Răţoi (PSD+PC), Denes Seres (UDMR), Radu Bogdan Ţîmpău (PNL), Lucia Ana 
Varga (PNL), Aurel Vlădoiu (PSD+PC), Sorin Ştefan Zamfirescu    (PD-L), fiind 
absenţi domnii deputaţi: Ioan Oltean (PD-L), Nicolae Stan (PD-L), Bogdan 
Cantaragiu (PD-L), Korodi Attila (UDMR), Marin Bobeş (PSD+PC), Victor 
Boiangiu (PD-L), Ghervazen Longher (Minorităţi), Vasile Filip Soporan 
(PSD+PC), Eugen Constantin Uricec (PD-L). 
 
 
 

PREŞEDINTE,       SECRETAR,   
 
 SULFINA BARBU  MIHAI  CRISTIAN APOSTOLACHE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Red. Consilier parlamentar 
       Baban Mona Georgeta 
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