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Camera Deputaţilor 
 

COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ,                 18.11. 2010        
AMENAJAREA TERITORIULUI SI ECHILIBRU                    Nr. 26/1710 

                        ECOLOGIC   
 

 
SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 

din 16, 17 şi 18 noiembrie 2010 
 

Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 
ecologic şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 16, 17 şi 18 noiembrie 2010.       
            

La şedinţa din 16 noiembrie a.c. au participat ca invitaţi: domnul Marin 
Anton, secretar de stat în cadrul Ministerului Mediului şi Pădurilor, domnul Liviu 
Grădinaru, director general în cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, 
doamna Gabriela Popescu, şef serviciu în cadrul Ministerului Finantelor Publice, 
doamna Irina Alexe, chestor de poliţie - Şef departament în cadrul Ministerului 
Administraţiei şi Internelor, doamna Anca Ginavar, director general în cadrul 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, doamna Dinu Sonia, expert 
principal în cadrul Ministerului Finantelor Publice, domnul Andrei Laurenţiu, 
director general adjunct în cadrul Ministerului Finanţelor Publice, domnul Valentin 
Mavrodin, director general în cadrul Ministerului Finanţelor Publice, doamna 
Monalisa Baldovin, sef serviciu în cadrul Ministerului Mediului şi Pădurilor, 
doamna Gabriela Dancău, director în cadrul Ministerului Afacerilor Externe şi 
domnul Cosmin Dumitrescu, şef serviciu în cadrul Ministerului Afacerilor Externe. 

Lucrările şedinţelor din 16 şi 17  noiembrie a.c. au fost conduse de doamna 
deputat Sulfina Barbu, preşedintele Comisiei pentru administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic. 
 

Pe ordinea de zi a şedinţelor din 16 şi 17 noiembrie a.c. au figurat 
următoarele puncte: 

SESIZĂRI ÎN FOND 
 

1. PLx 345/2010 Propunere legislativă privind completarea şi modificarea alineatului 
(4) al articolului 96 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind 
protecţia mediului, precum şi modificarea şi completarea 
alineatului (1) al articolului 26 din Legea nr.360/2003 privind regimul substanţelor şi 
preparatelor chimice periculoase. 
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2. PL-x 392/2010 Proiect de Lege pentru modificarea alin.(2) al art.29 din Legea 
nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul 
3. PL-x 498/2010 Proiect de Lege privind schimbarea denumirii satului Satu Nou din 
componenţa comunei Racu, judeţul Harghita, în Gârciu 
4. PL-x 517/2010 Proiect de Lege privind unele măsuri pentru realizarea Sistemului 
naţional al perdelelor forestiere de protecţie 
5. PL-x 537/2010 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.51/2010 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor 
arierate din economie, precum şi alte măsuri financiare 
6. PL-x 538/2010 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.52/2010 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.196/2008 privind înfiinţarea activităţii de derulare şi gestionare a proiectelor de 
înfrăţire instituţională finanţate de Uniunea Europeană, pentru care România are 
calitate de donator de asistenţă tehnică 
7. PL-x 540/2010 Proiect de Lege privind criza financiară şi insolvenţa unităţilor 
administrativ – teritoriale 
8. PL-x 549/2010 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.139/2000 privind 
activitatea de meteorologie, republicată. 

AVIZE 
 
9. Pl-x 503/2010 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
10. Pl-x 505/2010 Propunere legislativă privind organizarea şi exercitarea profesiei 
de geodez şi înfiinţarea Ordinului Geodezilor din România 
11. PL-x 507/2010 Proiect de Lege pentru completarea art.16 din Legea nr.282/2005 
privind organizarea activităţii de transfuzie sanguină, donarea de sânge şi 
componente sanguine de origine umană, precum şi asigurarea calităţii şi securităţii 
sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice 
12. Pl-x 513/2010 Propunere legislativă privind modificarea alineatului (7) al 
articolului 284 din Legea nr.571 din 22 decembrie 2003 privind Codul Fiscal 
13. Pl-x 519/2010 Propunere legislativă privind comemorarea dezrobirii romilor din 
România 
14. Pl-x 521/2010 Propunere legislativă privind Programul Naţional de Autostrăzi şi 
Drumuri Expres (Rapide) pentru perioada 2011-2020 şi măsuri de reglementare a 
contractelor de antrepriză şi subantrepriză 
15. PL-x 523/2010 Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.104/2001 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei de Frontieră 
Române şi pentru abrogarea art.4 alin.(4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.105/2001 privind frontiera de stat a României 
16. PL-x 524/2010 Proiect de Lege privind reglementarea situaţiei juridice a unor 
imobile situate în judeţul Iaşi 
17. PL-x 525/2010 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.104/2008 privind prevenirea şi combaterea traficului ilicit de substanţe cuprinse în 
"lista interzisă" 
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18. PL-x 526/2010 Proiect de Lege privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor 
silvice 
19. PL-x 529/2010 Proiect de Lege pentru acordarea de despăgubiri cetăţenilor 
aparţinând comunităţii minorităţii turce din fosta insulă Ada-Kaleh 
 20. PL-x 528/2010 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.161/2003 privind 
unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a 
funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei 
21. PL-x 530/2010 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică 
22. Pl-x 532/2010 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.51 al 
Legii nr.422 din 18/07/2001 cu modificările şi completările ulterioare, privind 
protejarea monumentelor istorice 
23. PL-x 539/2010 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.83/2010 privind exceptarea de la plata tarifelor prevăzute la art.42 
alin.(3) lit.h) din Legea îmbunătăţirilor funciare nr.138/2004, pentru scoaterea din 
circuitul agricol a terenurilor necesare pentru realizarea unor obiective de interes 
naţional, judeţean şi local 
24. Pl-x 547/2010 Propunere legislativă modificarea lit.c) a alin.(1) al art. 5 din 
Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria 
Revoluţiei române din decembrie 1989 nr.341/2004 
25. Pl-x 558/2010 Propunere legislativă privind reglementarea contractelor de 
întreţinere a infrastructurii rutiere din România 
26. Pl-x 561/2010 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
248/2005 privind libera circulaţie a cetăţenilor români în străinătate, cu modificările 
şi completările ulterioare 
27. Pl-x 563/2010 Propunere legislativă pentru completarea Legii 49/2006 privind 
circulaţia pe drumurile publice cu modificările şi completările ulterioare 
28. Pl-x 564/2010 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.330/2009 - Lege cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri 
publice -cu modificările şi completările ulterioare 
29. Pl-x 566/2010 Propunere legislativă cu privire la numirea managerilor şi 
specialiştilor în consiliile de administraţie al regiilor autonome, companiilor sau 
societăţilor naţionale, instituţiilor publice ori al societăţilor comerciale, inclusiv al 
băncilor sau altor instituţii de credit, societăţilor de asigurare şi celor financiare 
30. Pl-x 568/2010 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1 1) al art.III din 
Legea nr.169/1997 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar 
nr.18/1991 
31. Pl-x 570/2010 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.330 din 
05/11/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice 
32. PL-x 631/2010 Proiect de Lege privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
Sistemului Naţional de Informaţii privind Vizele şi participarea României la Sistemul 
de Informaţii privind Vizele. 
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La punctul 1 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost amânată cu 
unanimitate de voturi. 
La punctul 2 al ordinii de zi, respectivul proiect de Lege a fost adoptat cu majoritate 
de voturi (1 abţinere). 
La punctul 3 al ordinii de zi, respectivul proiect de Lege a fost adoptat cu 
unanimitate de voturi  
La punctul 4 al ordinii de zi, respectivul proiect de Lege a fost amânat cu unanimitate 
de voturi. 
La punctul 5 al ordinii de zi, respectivul proiect de Lege a fost adoptat cu 
unanimitate de voturi  
La punctul 6 al ordinii de zi, respectivul proiect de Lege a fost adoptat cu 
unanimitate de voturi  
La punctul 7 al ordinii de zi, respectivul proiect de Lege a fost amânat cu unanimitate 
de voturi  
La punctul 8 al ordinii de zi, respectivul proiect de Lege a fost adoptat cu 
unanimitate de voturi  
La punctul 9 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost avizată negativ cu 
unanimitate de voturi.  
La punctul 10 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost avizată 
favorabil, cu unanimitate de voturi, cu amendamente admise.  
La punctul 11 al ordinii de zi, respectivul proiect de Lege a fost avizat negativ cu 
unanimitate de voturi. 
La punctul 12 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost avizată negativ 
cu unanimitate de voturi. 
La punctul 13 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost avizată negativ 
cu unanimitate de voturi. 
La punctul 14 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost avizată negativ 
cu unanimitate de voturi. 
La punctul 15 al ordinii de zi, respectivul proiect de Lege a fost avizat favorabil cu 
unanimitate de voturi. 
La punctul 16 al ordinii de zi, respectivul proiect de Lege a fost avizat favorabil cu 
unanimitate de voturi. 
La punctul 17 al ordinii de zi, respectivul proiect de Lege a fost avizat favorabil cu 
unanimitate de voturi. 
La punctul 18 al ordinii de zi, respectivul proiect de Lege a fost avizat favorabil cu 
unanimitate de voturi. 
La punctul 19 al ordinii de zi, respectivul proiect de Lege a fost avizat negativ cu 
unanimitate de voturi. 
La punctul 20 al ordinii de zi, respectivul proiect de Lege a fost avizat favorabil cu 
unanimitate de voturi. 
La punctul 21 al ordinii de zi, respectivul proiect de Lege a fost avizat negativ cu 
unanimitate de voturi. 
La punctul 22 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost avizată negativ 
cu unanimitate de voturi. 
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La punctul 23 al ordinii de zi, respectivul proiect de Lege a fost avizat favorabil cu 
unanimitate de voturi. 
La punctul 24 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost avizată negativ 
cu unanimitate de voturi. 
La punctul 25 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost avizată negativ 
cu unanimitate de voturi. 
La punctul 26 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost avizată negativ 
cu unanimitate de voturi. 
La punctul 27 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost avizată favorabil 
cu unanimitate de voturi. 
La punctul 28 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost avizată negativ 
cu unanimitate de voturi. 
La punctul 29 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost avizată favorabil 
cu unanimitate de voturi. 
La punctul 30 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost avizată negativ 
cu unanimitate de voturi. 
La punctul 31 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost avizată negativ 
cu unanimitate de voturi. 
La punctul 32 al ordinii de zi, respectivul proiect de Lege a avizat favorabil cu 
unanimitate de voturi. 

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

lucru constituite în vederea studierii proiectelor de lege şi a altor documente 
înregistrate la Comisie.     
 
           La lucrările Comisiei din 16, 17 şi 18 noiembrie a.c. din totalul celor 32 de 
membri au fost prezenţi 32 deputaţi, după cum urmează: Sulfina Barbu (PDL), Ion 
Călin (PSD+PC), Ionel Palăr (PNL), Gheorghe Ciocan (PSD+PC), Edler András 
György (UDMR), Mihai Cristian Apostolache (PSD+PC), Marin Bobeş (PDL), 
Victor Boiangiu (PDL), Dan Bordeianu (Independent), Cristian Buican (PNL), Sorin 
Gheorghe Buta (PDL), Bogdan Cantaragiu (PDL), Relu Fenechiu (PNL), Vasile 
Gherasim (PDL), Zanfir Iorguş (PDL), Ghervazen Longer (Minorităţile Naţionale), 
Costică Macaleţi (PSD+PC), Antonella Marinescu (PSD+PC), Dan Nica (PSD+PC),   
Ioan Oltean (PDL), Cornel Pieptea (PNL), Neculai Răţoi (PSD+PC), Dénes Seres 
(UDMR), Vasile Filip Soporan (independent), Nicolae Stan (independent), Claudiu 
Ţaga (PNL), Radu Bogdan Ţâmpău (PNL), Eugen Constantin Uricec (PDL), Aurel 
Vlădoiu (PSD+PC), Sorin Ştefan Zamfirescu (PDL), Valeriu Ştefan Zgonea 
(PSD+PC), fiind absentă doamna deputat Lucia Ana Varga (PNL). 
 
 

 PREŞEDINTE,           SECRETAR,   
 
SULFINA BARBU          GHEORGHE CIOCAN 
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