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COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ, AMENAJAREA TERITORIULUI SI 
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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
         din 1, 2 şi 3 martie 2011 

  
 

Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic şi-a 
desfăşurat lucrările în zilele de 1, 2 şi 3 martie 2011.     

 
La şedinţele din 1 şi 2 martie a.c. au participat ca invitaţi: domnul deputat Ion Tăbugan, 
domnul Cristian Apostol, secretar de stat în cadrul Ministerului Mediului şi Pădurilor, 
domnul Mihai Capră secretar de stat în cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, 
domnul Mihai Cristian Atănăsoaiei, prefectul municipiului Bucureşti, doamna Ramona 
Cherascu, director adjunct în cadrul Ministerului Mediului şi Pădurilor, doamna Alina 
Frim, director în cadrul Ministerului Mediului şi Pădurilor, domnul Cristian Stamatiade, 
director în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, doamna Elena 
Mihăilă, consilier în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, doamna 
Gabriela Orbean, consilier în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului. 

 
Lucrările şedinţei din 1 şi 2 martie a.c. au fost conduse de doamna deputat Sulfina Barbu, 
preşedintele Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 
ecologic. 

 
În ziua de 1 martie a.c., a avut loc sedinţa comună a Comisiei pentru administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic cu Comisia pentru muncă şi protecţie socială.  
 
 Pe ordinea de zi a şedinţei comune din 1 martie a.c. a figurat următorul punct: 
 
PL-x 357/2010 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.32/2010 privind unele măsuri de ocupare a posturilor din sectorul bugetar. Supus 
dezbaterilor, proiectul de  Lege a fost adoptat cu majoritate de voturi. 
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După şedinţa comună, membrii Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea 
teritoriului şi echilibru ecologic au continuat dezbaterea asupra proiectelor aflate pe ordinea 
de zi a comisiei: 

 
AVIZE 

 
1. PL-x 31/2011 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.672/2002 
privind auditul public intern 
2. PL-x 32/2011 Proiect de Lege pentru declararea zilei de 9 martie "Ziua Deţinuţilor 
Politici Anticomunişti din perioada 1944-1989" 
3. Pl-x 38/2011 Propunere legislativă pentru recuperarea arieratelor bugetare 

 
      

SESIZĂRI ÎN FOND 
 

4. PL-x 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 
5. Pl-x 773/2010 Propunere legislativă pentru completarea art.6 din Ordonanţa de urgenţă 
nr.18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe 
6. Pl-x 775/2010 Propunere legislativă pentru modificarea art.19 alin.1 lit.e din Legea 
nr.340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului 
7. Pl-x 14/2011 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.9 din Legea 
nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali 
8. Pl-x 50/2011 Propunere legislativă pentru modificarea art.56 şi art.71 din Legea 
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată 
 
La punctul 1 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil 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, respectiva propunere legislativă a fost avizată negativ cu 
majoritate de voturi (5 voturi împotrivă şi 4 abţineri). 
La punctul 4 al ordinii de zi, respectivul proiect de Lege a fost adoptat cu majoritate de 
voturi (3 voturi împotrivă). 
La punctul 5 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost amânată cu unanimitate 
de voturi. 
La punctul 6 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost amânată cu unanimitate 
de voturi. 
La punctul 7 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost respinsă cu unanimitate 
de voturi. 
La punctul 8 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost amânată cu unanimitate 
de voturi. 
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La propunerea domnului vicepreşedinte Ion Călin s-a introdus pe ordinea de zi 
suplimentară, proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea OUG nr.155 din 
21/11/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân (Plx 
912/2007). Propunerea a fost acceptată cu unanimitate de voturi. 
În urma dezbaterilor, proiectul de Lege a fost adoptat, cu amendamente, cu unanimitate de 
voturi. 

 
În ziua de 3 martie 2011, 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 1 martie a.c. din totalul celor 31 de membri au fost prezenţi 28 
deputaţi, după cum urmează: Sulfina Barbu (PDL), Ion Călin (PSD+PC), Ionel Palăr (PNL), 
Gheorghe Ciocan (PSD+PC), Mihai Cristian Apostolache (PDL), Marin Bobeş (PDL), 
Victor Boiangiu (PDL), Dan Bordeianu (Independent), Cristian Buican (PNL), Sorin 
Gheorghe Buta (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) – înlocuit în timpul votului de domnul 
deputat Nica Nicolae Ciprian (PSD+PC), Ioan Oltean (PDL), Cornel Pieptea (PNL), 
Neculai Răţoi (PSD+PC), Dénes Seres (UDMR), Vasile Filip Soporan (independent), 
Nicolae Stan (independent), Claudiu Ţaga (independent), Eugen Constantin Uricec (PDL), 
Lucia Ana Varga (PNL), Aurel Vlădoiu (PSD+PC), Sorin Ştefan Zamfirescu (PDL),fiind 
absenţi domnii deputati: Edler András György (UDMR), Cantaragiu Bogdan (PDL) – 
înlocuit de domnul deputat Spînu Teodor-Marius (PDL) şi Valeriu Ştefan Zgonea 
(PSD+PC). 

 
La lucrările Comisiei din 2 şi 3 martie a.c. din totalul celor 31 de membri au fost prezenţi 
30 deputaţi, după cum urmează: Sulfina Barbu (PDL), Ion Călin (PSD+PC), Ionel Palăr 
(PNL), Gheorghe Ciocan (PSD+PC), Mihai Cristian Apostolache (PDL), 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 (independent), Eugen 
Constantin Uricec (PDL), Lucia Ana Varga (PNL), Aurel Vlădoiu (PSD+PC), Sorin Ştefan 
Zamfirescu (PDL), Valeriu Ştefan Zgonea (PSD+PC), fiind absent domnul deputat Edler 
András György (UDMR). 

 
 PREŞEDINTE,           SECRETAR,   

 
SULFINA BARBU          GHEORGHE CIOCAN 
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