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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
din zilele 22 şi 23 aprilie2009 

 
 

Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 
ecologic şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 22 şi 23 aprilie 2009. 
 
         Lucrările şedinţei din ziua de 22 aprilie 2009, au fost conduse de doamna 
deputat Sulfina Barbu, preşedinte al Comisiei pentru administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic. 
 
         La dezbateri, au participat ca invitaţi, în ziua de 22 aprilie 2009: doamna Badea 
Oana, Secretar de Stat în cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării, 
domnul Marin Anton, Secretar de Stat în cadrul Ministerului Transporturilor şi 
Infrastructurii, domnul Zaicoş Gheorghe, Deputat, doamna Dumitraş Marcela, Şef 
Serviciu juridic în cadrul Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului, 
domnul Pătuleanu Marin, Consilier în cadrul Ministerului Administraţiei şi 
Internelor, doamna Carmen Tase, Consilier în cadrul Ministerului Administraţiei şi 
Internelor, domnul Georgescu Laurenţiu, Consilier în cadrul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării, domnul Daniel Baba, Şef Serviciu juridic în cadrul 
Inspectoratului naţional pentru Evidenţa Persoanelor. 
 
          Pe ordinea de zi a şedinţei Comisiei, din data de 22 aprilie 2009, au figurat 
următoarele puncte: 

AVIZE 
  

1. PLx 225/2009 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.19/2009 privind unele măsuri în domeniul 
legislaţiei referitoare la achiziţiile publice 
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2. PLx 224/2009 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.14/2009 privind înfiinţarea Agenţiei Române 
pentru Dezvoltarea Durabilă a Zonelor Industriale – 
ARDDZI 

3. PLx 229/2009 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe 
anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale 

 
 

SESIZĂRI ÎN FOND 
 
 

4. PLx 192/2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.214/2008 pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 
construcţii 

5. PLx 206/2009 Propunere legislativă privind înfiinţarea comunei SCHEIU, 
prin reorganizarea comunei LUDEŞTI, judeţul Dâmboviţa 

6. PLx 212/2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.228/2008 pentru modificarea şi completarea 
unor acte normative 

7. PLx 220/2009 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvenului nr.18/2009 privind creşterea performanţei 
energetice a blocurilor de locuinţe 

8. PLx 223/2009 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.12/2009 privind declanşarea procedurilor de 
expropriere pentru cauză de utilitate publică a imobilelor 
proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de 
interes local „Pasaj rutier denivelat superior Basarab“ 

9. PLx 226/2009 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.97/2005 privind 
evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale 
cetăţenilor români, pentru modificarea Ordonanţei 
Guvernului nr.84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a 
persoanelor, precum şi pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr.41/2003 privind dobândirea şi 
schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor 
fizice 

10. PLx 186/2009 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.263 din 
19.07.2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
creşelor 
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         La punctele 1, 5, 6 şi 8 ale ordinii de zi, respectivele proiecte de Lege şi 
respectiva propunere legislativă, au fost amânate, cu unanimitate de voturi. 

La punctul 2 al ordinii de zi, respectivul proiect de Lege a fost avizat favorabil, 
cu unanimitate de voturi.  

La punctul 3 al ordinii de zi, respectivul proiect de Lege a fost avizat favorabil, 
cu majoritate de voturi (5 împotrivă). 

La punctul 4 al ordinii de zi, s-au stabilit raportori: doamna deputat Antonella 
Marinescu şi domnul deputat Zanfir Iorguş, după care respectivul proiect de Lege a 
fost amânat cu unanimitate de voturi. Termen amânare: 2 săptămâni. 

La punctul 7 al ordinii de zi, s-au stabilit raportori : domnul deputat Vasile 
Gherasim, doamna deputat Lucia Ana Varga, domnul deputat Victor Boiangiu, 
domnul deputat Mircea Duşa, după care respectivul proiect de Lege a fost amânat, cu 
unanimitate de voturi. Termen amânare: 2 săptămâni. 

La punctul 9 al ordinii de zi, respectivul proiect de Lege a fost adoptat, cu 
unanimitate de voturi.  

La punctul 10 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost respinsă, 
cu majoritate de voturi (5 abţineri).  
 

În ziua de 23 aprilie 2009, lucrările Comisiei s-au desfăşurat pe grupuri de 
lucru, asupra proiectelor la care s-au stabilit raportori şi prin studiu individual 
asupra propunerilor aflate pe ordinea de zi şi amânate. 
 
           La lucrările Comisiei din ziua de 22 aprilie 2009, din totalul celor 31 de 
membri, au fost prezenţi 24 deputaţi, după cum urmează: Sulfina Barbu (PD-L), 
Mihai Cristian Apostolache (PSD+PC), Korodi Attila (UDMR), Marin Bobeş 
(PSD+PC), Victor Boiangiu (PD-L), Dan Bordeianu (PNL), Cristian Buican (PNL), 
Bogdan Cantaragiu (PD-L), Ion Călin (PSD+PC), Gheorghe Ciocan (PSD+PC), 
Vasile Gherasim (PD-L), Zanfir Iorguş (PD-L), Costică Macaleţi (PSD+PC), 
Antonella Marinescu (PSD+PC), Dumitru Pardău (PD-L), Vasile Filip Soporan 
(PSD+PC), Nicolae Stan (PD-L), Radu Bogdan Ţîmpău (PNL), Eugen Constantin 
Uricec (PD-L), Lucia Ana Varga (PNL), Aurel Vlădoiu (PSD+PC), Sorin Ştefan 
Zamfirescu (PD-L), fiind absenţi domnii deputaţi: Mircea Duşa (PSD+PC), Ionel 
Palăr (PNL), Sorin Gheorghe Buta (PD-L), Ghervazen Longher (Minorităţile 
Naţionale), Ioan Oltean (PD-L), Neculai Răţoi (PSD+PC), Denes Seres (UDMR). 
Domnul deputat Relu Fenechiu (PNL), a fost înlocuit de domnul deputat Virgil Pop 
(PNL), iar domnul deputat Ludovic Orban (PNL), a fost înlocuit de domnul deputat 
Cornel Pieptea (PNL). 
 
           La lucrările Comisiei din ziua de 23 aprilie 2009, din totalul celor 31 de 
membri, au fost prezenţi 22 deputaţi, după cum urmează: Sulfina Barbu (PD-L), 
Mihai Cristian Apostolache (PSD+PC), Korodi Attila (UDMR), Marin Bobeş 
(PSD+PC), Victor Boiangiu (PD-L), Dan Bordeianu (PNL), Cristian Buican (PNL), 
Bogdan Cantaragiu (PD-L), Ion Călin (PSD+PC), Gheorghe Ciocan (PSD+PC), 
Vasile Gherasim (PD-L), Zanfir Iorguş (PD-L), Costică Macaleţi (PSD+PC), 
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Antonella Marinescu (PSD+PC), Dumitru Pardău (PD-L), Vasile Filip Soporan 
(PSD+PC), Nicolae Stan (PD-L), Radu Bogdan Ţîmpău (PNL), Eugen Constantin 
Uricec (PD-L), Lucia Ana Varga (PNL), Aurel Vlădoiu (PSD+PC), Sorin Ştefan 
Zamfirescu (PD-L), fiind absenţi domnii deputaţi: Mircea Duşa (PSD+PC), Ionel 
Palăr (PNL), Sorin Gheorghe Buta (PD-L), Relu Fenechiu (PNL), Ghervazen 
Longher (Minorităţile Naţionale), Ioan Oltean (PD-L), Ludovic Orban (PNL), 
Neculai Răţoi (PSD+PC), Denes Seres (UDMR).  
 
 
 

PREŞEDINTE,                 SECRETAR,   
 
SULFINA BARBU           MIHAI  CRISTIAN APOSTOLACHE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Red. Consilier parlamentar 
       Baban Mona Georgeta 
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