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COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ,                18.03.2010        
AMENAJAREA TERITORIULUI SI ECHILIBRU                      

                        ECOLOGIC   
         

                                         
PROCES VERBAL 

                din ziua de 17 şi 18 martie 2010  
 

Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 

ecologic şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 17 şi 18 martie 2010.          

          Din numărul total de 33 membri ai Comisei, în zilele de 17 şi 18 martie 2010, 

la lucrări au fost prezenţi 31 deputaţi, fiind absenţi domnii deputaţi: Ioan Oltean  

(PD-L) şi Radu Bogdan Tîmpău (PN-L). 

          La şedinţa din ziua de 17 martie a.c. au participat ca invitaţi: domnul Mircea 

Ioan Cotoşman, Secretar de Stat în cadrul Ministerului Mediului şi Pădurilor, 

domnul Silviu Grădinaru, Secretar de Stat în cadrul Ministerului Administraţiei şi 

Internelor, domnul Ladanyi Arpad, Comisar general în cadrul Gărzii Finaciare, 

domnul Dragoş Bogdan, Vicepreşedinte în cadrul Agenţiei naţionale de 

Administrare Fiscală, doamna Dorina Mocanu, Director în cadrul Ministerului 

Mediului şi Pădurilor, domnul Silviu Megan, Director general în cadrul Ministerului 

Mediului şi Pădurilor. 

Lucrările şedinţei din ziua de 17 martie a.c. au fost conduse de doamna 

Sulfina Barbu, preşedintele Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea 

teritoriului şi echilibru ecologic. 

Pe ordinea de zi a şedinţei din data de 17 martie a.c. au figurat următoarele 

puncte: 

SESIZĂRI IN FOND 

1. 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 
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2. PLx 18/2010 Propunere legislativă privind statutul chiriaşilor 

3. PLx 494/2009 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.93/2009 privind unele măsuri pentru întărirea controlului în 

scopul combaterii transporturilor ilicite de mărfuri 

AVIZE 

4. PLx 65/2010 Proiectul  Legii responsabilităţii fiscal-bugetare 

 

Pentru şedinţa din data de 17 martie a.c., doamna preşedinte Sulfina Barbu a a 

propus introducerea unui nou punct pe ordinea de zi, respectiv a propunerii 

legislative privind Legea responsabilităţii fiscal bugetare – PLx 74/2010, propunere 

ce a fost votată favorabil cu unanimitate de voturi. 

Ordinea de zi modificată a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 

 

La punctul 1 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 

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 a proiectului de lege 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 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, Senatul a adoptat proiectul de lege în 



 3 
 
şedinţa din 4 martie 2010, Consiliul Legislativ a dat aviz favorabil cu observaţii şi 

propuneri, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a dat aviz favorabil, Comisia 

pentru industrii şi servicii a dat aviz favorabil cu un amendament. 

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

cu unanimitate de voturi, urmând a se întocmi un raport preliminar ce va fi trimis 

Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii spcifice. 

La punctul 2 al ordinii de zi, a fost prezentată propunerea legislativă privind 

statutul chiriaşilor (Plx 18/2010), ce are ca obiect de reglementare instituirea unor 

reglementări privind protecţia chiriaşilor, în sensul dobândirii de noi drepturi de 

către aceştia în localitatea unde este situat imobilul închiriat, cu condiţia înscrierii 

contractului de închiriere şi în evidenţa primăriei. 

Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 

ecologic a fost sesizată pentru dezbatere în fond a propunerii legislative şi întocmirea 

unui raport comun cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, de la care s-a 

primit raport preliminar de respingere. 

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

şi Camera Deputaţilor este Cameră decizională, Senatul a respins propunerea 

legislativă în şedinţa din 3 februarie 2010, Consiliul Legislativ a dat aviz negativ, 

Comisia pentru egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi a dat aviz negativ, Guvernul 

nu susţine adoptarea propunerii legislative. 

Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost respinsă, cu 

unanimitate de voturi. 

La punctul 3 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.93/2009 privind unele măsuri 

pentru întărirea controlului în scopul combaterii transporturilor ilicite de mărfuri 

(Plx 494/2009), ce are ca obiect de reglementare aprobarea OUG nr.93/2009 privind 

unele măsuri pentru întărirea controlului în scopul combaterii transporturilor ilicite 

de mărfuri, prin reglementarea unor măsuri noi de natură să conducă la eficientizarea 

acestei activităţi, cum ar fi: stabilirea, prin derogare de la dispoziţiile Codului de 

procedură fiscală, a competentei de constatare a  contravenţiei prevăzute de art. 220 
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alin. (1) lit. K) din acelaşi act normativ, precum şi de aplicare a sancţiunii corelative 

prevăzută la alin. (2) de către personalul de specialitate din cadrul ANAF şi din 

unităţile sale subordonate; stabilirea modului de lucru în echipe mixte de control 

pentru realizarea controlului asupra mijloacelor de transport, echipe formate din 

reprezentanţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi cei ai Poliţiei Române; 

monitorizarea operaţiunilor de transport de cereale şi produse de panificaţie, precum 

si intervenţia imediată a organelor abilitate, atunci când se constată săvârşirea unor 

operaţiuni ilicite; modificarea şi completarea art. 14 din OUG nr.12/2006 pentru 

stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei pe filiera cerealelor şi a produselor 

procesate din cereale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 225/2006; stabilirea 

destinaţiei veniturilor obţinute din aplicarea sancţiunilor pentru contravenţia de la 

art. 220 alin. (1) lit. k) din Codul de procedură fiscală şi a celei prevăzută de art.14 

din OUG nr.12/2006.  

Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 

ecologic a fost sesizată pentru dezbatere în fond a proiectului de lege şi întocmirea 

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

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

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, Senatul a respins proiectul de lege în 

şedinţa din 12 octombrie 2009, Consiliul Legislativ a dat aviz favorabil cu observaţii 

şi propuneri, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a dat aviz favorabil, Comisia 

pentru finanţe şi bănci a dat aviz favorabil, Comisia pentru agricultură, silvicultură, 

industrie alimentară şi servicii specifice  a dat aviz negativ. 

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

cu majoritate de voturi (2 împotrivă). 

La punctul 4 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul Legii responsabilităţii 

fiscal-bugetare (Plx 65/2010).  

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

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, Senatul a adoptat proiectul de lege în 

şedinţa din 3 martie 2010. 
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Supus dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil, cu 

unanimitate de voturi.   

La punctul 5 al ordinii de zi, a fost prezentată propunerea legislativă privind 

legea responsabilităţii fiscal-bugetare (Plx 74/2010).  

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

şi Camera Deputaţilor este Cameră decizională, Senatul a respins proiectul de lege în 

şedinţa din 3 martie 2010. 

Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost avizat negativ, cu 

unanimitate de voturi.   

În ziua de 18 martie 2010, lucrările s-au desfăşurat în cadrul grupurilor de 

lucru, prin studierea proiectelor de lege şi a altor documente înregistrate la Comisie. 

 

 
PREŞEDINTE,           SECRETAR,   

 
SULFINA BARBU      ANDRÁS GYÖRGY EDLER 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Red. Consilier parlamentar 
       Baban Mona Georgeta 

 

 


		2010-11-02T14:59:41+0200
	Nicoleta I. Toma




