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                        ECOLOGIC   
 

 
                                                                                  

PROCES VERBAL 
 din zilele de 3, 4 şi 5 martie 2009  

 
 

Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 

ecologic şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 3, 4 şi 5 martie 2009. 

          La lucrările Comisiei din zilele de 3, 4 şi 5 martie 2009, din numărul total de 

31 deputaţi membri ai Comisiei, au fost prezenţi 25 deputaţi, fiind absenţi: domnul 

deputat Ioan Oltean (Grupul parlamentar al PD-L), domnul deputat Korodi Attila 

(Grupul parlamentar al UDMR), domnul deputat Marin Bobeş (Grupul parlamentar 

al PSD+PC), domnul deputat Cristian Buican (Grupul parlamentar al PNL), domnul 

deputat Ludovic Orban (Grupul parlamentar al PNL), domnul deputat Denes Seres 

(Grupul parlamentar al UDMR). 

         La dezbateri, au participat ca invitaţi, în ziua de 3 martie 2009: domnul Radu 

Stancu, Secretar de Stat în cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, domnul 

Ovidiu Simina, Consilier în cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, domnul 

Marin Pătuleanu, Consilier în cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, 

domnul Cornel Brezuică, Director în cadrul Administraţiei Fondului de Mediu 

domnul Grădinaru Liviu, Director în cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, 

domnul Dumitrescu Aureliu, Consilier în cadrul Ministerului Administraţiei şi 

Internelor, doamna Cristina Neacşu, Consilier în cadrul Autorităţii pentru 

Coordonarea Instrumentelor Structurale, domnul Dan Tătaru, Secretar de Stat în 

cadrul Ministerului Apărării, doamna Aurora Hidec, Consilier juridic în cadrul 

Ministerului Apărării. 
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           Lucrările şedinţei Comisiei, din ziua de 3 martie 2009, au fost conduse de 

doamna deputat Sulfina Barbu, preşedintele Comisiei pentru administraţie publică, 

amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic. 

   Pe ordinea de zi a şedinţei au figurat următoarele puncte: 
 

AVIZE 

 

1 PLx 114/2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.131/2008 pentru completarea art.3 din 

Ordonanţa Guvernului nr.14/1998 privind utilizarea 

veniturilor realizate de instituţiile publice finanţate integral 

din venituri extrabugetare  

2 PLx 117/2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.143/2008 pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34/2006 privind 

atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de 

concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune 

de servicii  

3 PLx 118/2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.146/2008 pentru modificarea art.111 din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind 

circulaţia pe drumurile publice  

4 PLx 119/2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.147/2008 pentru modificarea şi completarea 

Legii cetăţeniei române nr.21/1991 

5 PLx 120/2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.149/2008 pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei Guvernului nr.46/2007 privind modul de alocare 

a fondurilor externe nerambursabile şi a contribuţiei 
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naţionale în bugetul instituţiilor implicate în gestionarea şi 

utilizarea acestora, pentru obiectivul "Cooperare teritorială 

europeană" 

6 PLx 129/2009 Proiect de Lege pentru completarea art.2 din Legea 

nr.562/2004 privind autorizarea instituţiilor publice din 

sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională de 

a vinde personalului propriu unele locuinţe de serviciu pe 

care acestea le au în administrare  

   

SESIZARI IN FOND 

7 PLx 719/2007 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.43/2007 privind introducerea deliberată în 

mediu şi introducerea pe piaţă a organismelor modificate 

genetic  

8 PLx 912/2007 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei de ugenţă a Guvernului nr.155/2001 privind 

aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stapân 

9 PLx 248/2008 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.13/2008 pentru modificarea şi completarea 

Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.51/2006 şi 

a Legii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare 

nr.241/2006 

Raportori: Zanfir Iorguş, Seres Denes, Lucia Varga 

10 PLx 363/2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul şi acvacultura 

11 PLx 572/2008 Propunere legislativă privind transformarea cazărmilor 

dezafectate ale Ministerului Apărării Naţionale în locuinţe 

sociale, pentru tineret, locuinţe pentru chiriaşii evacuaţi din 
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casele naţionalizate, şcoli şi gradiniţe

Raportor: Sorin Zamfirescu 

12 PLx 605/2008 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.94/2008 pentru stabilirea unor măsuri privind 

punerea în circulaţie a paşapoartelor electronice, precum şi 

producerea altor documente de călătorie 

Raportor: Ion Călin 

13 PLx 23/2009 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 

Legii 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei 

publice locale cu modificările şi completările ulterioare 

14 PLx 24/2009 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.35 din 13.03.2008 pentru alegerea Camerei 

Deputaţilor şi a Senatului şi modificarea şi completarea 

Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei 

publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 

215/2001 şi a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor 

locali 

15 PLx 61/2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.125/2008 pentru modificarea şi completarea 

art.29 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor 

publici 

16 PLx 131/2009 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

guvernului nr.5/2009 privind stabilirea unor măsuri pentru 

îmbunătăţirea unor activităţi la nivelul Guvernului 

17 PLx 568/2008 Proiect de Lege pentru modificarea alin.(3) al art.8 din 

Ordonanţa Guvernului nr.7/2006 privind instituirea 

Programului de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze 

sportive din spaţiul rural 
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18 PLx 681/2008 Propunere legislativă privind protecţia spaţiilor verzi 

19 PLx 687/2008 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 

nr.25/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru 

mediu 

 

La punctul 1 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.131/2008 pentru completarea art.3 

din Ordonanţa Guvernului nr.14/1998 privind utilizarea veniturilor realizate de 

instituţiile publice finanţate integral din venituri extrabugetare (PLx 114/2009), ce 

are ca obiect de reglementare aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului     nr. 

131/2008 pentru completarea art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 14/1998 privind 

utilizarea veniturilor realizate de instituţiile publice finanţate integral din venituri 

extrabugetare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 27/1999, cu modificările 

ulterioare.  

Proiectul de act normativ are drept scop eliminarea discrepanţelor existente 

între salariile personalului de conducere din instituţiile şi autorităţile publice 

finanţate integral din venituri proprii, în raport cu nivelul salariilor personalului de 

conducere bugetar, prin instituirea unui mecanism de reglare a fondurilor de 

salarizare a acestei categorii de personal, respectiv prin stabilirea unei limite 

maxime a nivelului salarial, în corelare cu principiile Legii nr. 154/1998 privind 

sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor 

pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

Potrivit actului normativ, salariile de bază, sporurile, indemnizaţiile şi alte 

drepturi salariale ale conducătorilor şi adjuncţilor conducătorilor instituţiilor şi 

autorităţile publice finanţate integral din venituri proprii, aflate în subordinea, sub 

autoritatea, sau în coordonarea Guvernului, ministerelor şi celorlalte organe de 

specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi cele aflate în coordonarea 
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primului-ministru, se stabilesc de către organele împuternicite să numească aceste 

persoane, conform legii, fără a depăşi în mod cumulat nivelul indemnizaţiei lunare a 

funcţiei de secretar de stat şi, respectiv, a funcţiei de subsecretar de stat din 

ministere.  

S-a arătat că în raport de conţinutul şi natura sa, proiectul de Lege se 

încadrează în categoria legilor ordinare, a fost adoptat de Senat, în şedinţa din 16 

februarie 2009, Consiliul Legislativ a dat aviz favorabil, cu observaţii şi propuneri, 

Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, iar dezbaterea proiectului se va face în 

procedură de urgenţă.  

Supus dezbaterilor, respectivul proiect de Lege a fost avizat favorabil, cu 

unanimitate de voturi. 

 
La punctul 2 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.143/2008 pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea 

contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a 

contractelor de concesiune de servicii (PLx 117/2009), ce are ca obiect de 

reglementare aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 143/2008 pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind 

atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări 

publice şi a contractelor de concesiune de servicii. 

Proiectul de act normativ are drept scop flexibilizarea sistemului achiziţiilor 

publice, prin eliminarea acelor disfuncţionalităţi care determină întârzieri anormale 

în procesul de achiziţie (obligativitatea persoanelor fizice şi juridice care nu au 

calitate de autoritate contractantă, de a aplica legislaţia în materia achiziţiilor publice 

atunci când beneficiază de finanţări din partea unei autorităţi contractante, chiar şi 

pentru valori ce nu depăşesc pragurile stabilite de Directiva 18/2004/CE, respectiv 

sistemul de soluţionare a contestaţiilor care poate conduce la suspendări “în cascadă” 

ale procedurii). 
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S-a arătat că în raport de conţinutul şi natura sa, proiectul de Lege se 

încadrează în categoria legilor ordinare, a fost adoptat de Senat, în şedinţa din 16 

februarie 2009, Consiliul Legislativ a dat aviz favorabil, cu observaţii şi propuneri, 

Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, dezbaterea proiectului se va face în 

procedură de urgenţă.  

Supus dezbaterilor, respectivul proiect de Lege a fost avizat favorabil, cu 

majoritate de voturi (1 abţinere). 

 

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

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.146/2008 pentru modificarea 

art.111 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe 

drumurile publice (PLx 118/2009), ce are ca obiect de reglementare modificarea 

art.111 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe 

drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul 

punerii de acord a acestor dispoziţii cu prevederile Legii fundamentale, ca urmare a 

declarării neconstituţionalităţii dispoziţiilor art.111 alin.(6) prin Decizia Curţii 

Constituţionale nr.742/24 iunie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, 

Partea I, nr.570 din 29 iulie 2008. 

S-a arătat că în raport de conţinutul şi natura sa, proiectul de Lege se 

încadrează în categoria legilor organice, a fost adoptat de Senat, Consiliul Legislativ 

a dat aviz favorabil, Camera Deputaţilor este Cameră Decizională.  

Supus dezbaterilor, respectivul proiect de Lege a fost avizat favorabil, cu 

unanimitate de voturi. 

 

La punctul 4 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.147/2008 pentru modificarea şi 

completarea Legii cetăţeniei române nr.21/1991 (PLx 119/2009), ce are ca obiect de 

reglementare modificarea şi completarea Legii cetăţeniei române nr.21/1991, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul îmbunătăţirii 
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aspectelor procedurale privind desfăşurarea procedurii de dobândire şi pierdere a 

cetăţeniei române, cu precădere sub aspectul celerităţii. 

            S-a arătat că în raport de conţinutul şi natura sa, proiectul de Lege se 

încadrează în categoria legilor organice, a fost adoptat de Senat, Consiliul Legislativ 

a dat aviz favorabil, Camera Deputaţilor este Cameră Decizională.  

Supus dezbaterilor, respectivul proiect de Lege a fost avizat favorabil, cu 

unanimitate de voturi. 

 

La punctul 5 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege privind privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.149/2008 pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei Guvernului nr.46/2007 privind modul de alocare a 

fondurilor externe nerambursabile şi a contribuţiei naţionale în bugetul instituţiilor 

implicate în gestionarea şi utilizarea acestora, pentru obiectivul "Cooperare 

teritorială europeană" (PLx 120/2009), ce are ca obiect de reglementare modificarea 

şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 46/2007 privind modul de alocare a 

fondurilor externe nerambursabile şi a contribuţiei naţionale în bugetul instituţiilor 

implicate în gestionarea şi utilizarea acestora, pentru obiectivul "Cooperare 

teritorială europeană", în sensul modificării sursei de acordare a avansului pentru 

programele aferente acestui obiectiv şi crearea posibilităţii ca persoanele juridice de 

drept privat să participe la unele proiecte de finanţare, ceea ce va avea ca impact 

financiar o creştere a cheltuielilor de la bugetul de stat prin asigurarea întregii sume 

aferente cofinanţării de 15% , şi deci un efort bugetar suplimentar faţă de estimarea 

prevăzută de Ordonanţa Guvernului nr. 46/2007.  

În calitatea sa de stat membru al Uniunii Europene, statul român are obligaţia 

de a asigura cadrul legislativ şi instituţional corespunzător, pentru derularea 

corespunzătoarea programelor elaborate în comun cu alte State Membre, şi de a 

proteja interesele financiare ale UE, prin eficientizarea fluxului de plată, a 

cofinanţării publice şi private, a prefinanţării, precum şi a modului de alocare a 

instrumentelor structurale în bugetele instituţiilor implicate în gestionarea 
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instrumentelor structurale, prin corelarea legislaţiei naţionale cu prevederile 

Regulamentelor comunitare în materie (Regulamentul CE 951/2007, Regulamentul 

CE nr. 1083/2006. 

Prezentele modificări fac posibilă participarea persoanelor juridice de drept 

privat (Camere de Comerţ, alte ONG-uri), la proiectele finanţate în cadrul 

Programului de Cooperare transfrontalieră Ungaria –România 2007-2013 şi a 

Programului de cooperare transnaţională “Sud-Estul Europei”. 

S-a arătat că în raport de conţinutul şi natura sa, proiectul de Lege se 

încadrează în categoria legilor ordinare, a fost adoptat de Senat, în şedinţa din 16 

februarie 2009, Consiliul Legislativ a dat aviz favorabil, cu observaţii şi propuneri, 

Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, dezbaterea proiectului se va face în 

procedură de urgenţă.  

Supus dezbaterilor, respectivul proiect de Lege a fost avizat favorabil, cu 

unanimitate de voturi. 

 

La punctul 6 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege pentru 

completarea art.2 din Legea nr.562/2004 privind autorizarea instituţiilor publice din 

sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională de a vinde personalului 

propriu unele locuinţe de serviciu pe care acestea le au în administrare             

(PLx 129/2009), ce are ca obiect de reglementare completarea art.2 din Legea       nr. 

562/2004 privind autorizarea instituţiilor publice din sistemul de apărare, ordine 

publică şi securitate naţională de a vinde personalului propriu unele locuinţe de 

serviciu pe care acestea le au în administrare, cu modificările ulterioare, cu un nou 

alineat (alin. (11)) prin care se reglementează posibilitatea ca persoanele transferate 

între instituţiile publice de apărare, ordine publică şi securitate naţională, să cumpere 

locuinţele de serviciu pe care le au închiriate în condiţiile legii, având în vedere ca 

aceste contracte de închiriere nu au fost reînnoite, iar situaţia acestor familii s-a 

agravat (nu îşi pot preschimba actele de identitate, înscrie copiii la şcoală sau 

contracta credite de consum).  
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Guvernul nu susţine propunerea legislativă (adresa nr. 2388/29.09.2008) din 

următoarele considerente: 

 Potrivit Legii nr. 114/1996 privind locuinţele, cu modificările şi completările 

ulterioare, contractul de închiriere al locuinţei de serviciu este accesoriu 

contractului de muncă (raportului de serviciu), astfel că de la data transferului 

acestor persoane la alte instituţii, nu mai există temei legal pentru existenţa 

acestor contracte de închiriere; în acest fel initiaţiava legislativă nu respectă 

condiţia stabilită prin art.2 alin. (1) din Legea 562/2004, respectiv ca 

persoanele trasferate sa fie titularii unor contracte de închiriere valabile pentru 

respectivele locuinţe. 

 Dacă locuinţele de serviciu, în speţă, au fost transferate către instituţiile unde 

au fost transferate cadrele, acestea au intrat în patrimoniul respectivelor 

instituţii, după intrarea în vigoare a Legii 562/2004, astfel încât textul 

propunerii legislative nu poate produce efect decat asupra acelora al căror 

transfer a operat înainte de intrarea în vigoare a legii.  

 Nu există destule argumente reale pentru susţinerea propunerii; în calitate de 

chiriaşi, cadrele respective nu pot sa-şi stabilească acolo decât reşedinţa, nu şi 

domiciliul, acesta din urmă fiind obligatoriu pentru schimbarea actelor de 

stare civilă /contractarea de credite. 

 

S-a arătat că în raport de conţinutul şi natura sa, proiectul de Lege se 

încadrează în categoria legilor ordinare, a fost adoptat de Senat, în şedinţa din 16 

februarie 2009, Consiliul Legislativ a dat aviz favorabil, cu observaţii şi propuneri, 

Camera Deputaţilor este Cameră Decizională.  

Supus dezbaterilor, respectivul proiect de Lege a fost avizat negativ, cu 

unanimitate de voturi. 

 

La punctul 7 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.43/2007 privind introducerea 
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deliberată în mediu şi introducerea pe piaţă a organismelor modificate genetic    

(PLx 719/2007). 

Prin această intervenţie normativă se urmăreşte realizarea unui sistem 

funcţional privind introducerea deliberată în mediu şi introducerea pe piaţă a 

organismelor modificate genetic, prin clarificarea responsabilităţilor factorilor 

implicaţi, obligativitatea asigurării evidenţei stricte a organismelor modificate 

genetic ce sunt introduse deliberat în mediu şi pe piaţă, precum şi aplicarea de 

sancţiuni sporite în caz de neconformare. 

            S-a arătat că în raport de conţinutul şi natura sa, proiectul de Lege se 

încadrează în categoria legilor ordinare, a fost adoptat de Senat, Consiliul Legislativ 

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

Comisia pentru sănătate şi familie a dat aviz favorabil, Camera Deputaţilor este 

Cameră Decizională.  

Supus dezbaterilor, respectivul proiect de Lege a fost amânat, cu unanimitate 

de voturi, pentru a se prezenta un punct de vedere unitar, din partea Ministerului 

Mediului şi a Ministerului Agriculturii, Silviculturii şi Dezvoltării Rurale. Termen 

amânare: 1 săptămână. 

 

La punctul 8 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei de ugenţă a Guvernului nr.155/2001 privind 

aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stapân 

 (PLx 912/2007). 

Prin această iniţiativă legislativă se doreşte transformarea centrelor de 

exterminare a câinilor, în centre de protecţie a animalelor. Pe lângă adăposturile 

pentru câini şi pisici se vor amenaja şi adăposturi pentru animale de talie mare. 

Iniţiatorul propune şi modificări ce vizează regimul eutanasierii animalelor, regimul 

de cazare, modalitatea de adopţie a animalelor fără stăpân de către pensionari, 

precum şi incinerarea cadavrelor animalelor eutanasiate sau colectate de pe străzi. 
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            S-a arătat că în raport de conţinutul şi natura sa, proiectul de Lege se 

încadrează în categoria legilor organice, a fost adoptat de Senat, Consiliul Legislativ 

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

Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Guvernul nu susţine adoptarea  

Supus dezbaterilor, respectivul proiect de Lege a fost amânat, cu unanimitate 

de voturi, pentru a se prezenta un punct de vedere din partea Autorităţii Naţionale 

Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, precum şi din partea Colegiului 

Medicilor Veterinari. Termen amânare: 1 săptămână. 

 

La punctul 9 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.13/2008 pentru modificarea şi 

completarea Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.51/2006 şi a Legii 

serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr.241/2006 (PLx 248/2009), ce are 

ca obiect de reglementare adaptarea acestor acte normative la schimbările intervenite 

după intrarea lor în vigoare şi eliminarea contradicţiilor semnalate între prevederile 

principalelor acte normative care reglementează acest domeniu. 

            S-a arătat că în raport de conţinutul şi natura sa, proiectul de Lege se 

încadrează în categoria legilor organice, a fost adoptat de Senat, Consiliul Legislativ 

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

Consiliul Economic şi Social a dat aviz favorabil, Camera Deputaţilor este Cameră 

Decizională.  

Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 

ecologic a fost sesizată pentru dezbatere în fond şi întocmirea unui raport comun cu 

Comisia pentru industrii şi servicii. 

Supus dezbaterilor, respectivul proiect de Lege a fost amânat, cu unanimitate 

de voturi, pentru definitivarea punctului de vederea al raportorilor, domnul deputat 

Zanfir Iorguş, domnul deputat Seres Denes şi doamna deputat Lucia Varga. Termen 

amânare: 1 săptămână. 
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La punctul 10 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul şi 

acvacultura (PLx 363/2008), ce are ca obiect de reglementare conservarea, 

administrarea şi exploatarea resurselor vii, activitatea de acvacultură, în 

concordanţă cu reglementările Uniunii Europene. Se preconizează înfiinţarea 

Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură, cu personalitate juridică, finanţată 

de la bugetul de stat, în subordinea autorităţii publice centrale care răspunde de 

pescuit şi acvacultură, autoritate de management a programului operaţional sectorial 

în domeniul pescuitului şi acvaculturii. 

            S-a arătat că în raport de conţinutul şi natura sa, proiectul de Lege se 

încadrează în categoria legilor organice, a fost adoptat de Senat, Consiliul Legislativ 

a dat aviz favorabil, Comisia pentru industrii şi servicii a dat aviz favorabil, cu 

observaţii, Camera Deputaţilor este Cameră Decizională.  

Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 

ecologic a fost sesizată pentru dezbatere în fond şi întocmirea unui raport comun cu 

Comisia pentru agricultură,silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice. 

Supus dezbaterilor, respectivul proiect de Lege a fost amânat, cu unanimitate 

de voturi, pentru a fi discutat în şedinţă comună cu Comisia pentru agricultură, 

silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice. Termen amânare: 1 

săptămână. 

 

La punctul 11 al ordinii de zi, a fost prezentată propunerea legislativă privind 

transformarea cazărmilor dezafectate ale Ministerului Apărării Naţionale în locuinţe 

sociale, pentru tineret, locuinţe pentru chiriaşii evacuaţi din casele naţionalizate, 

şcoli şi gradiniţe (PLx 572/2008), ce are ca obiect de reglementare transformarea 

cazărmilor şi utilităţilor dezafectate ale Ministerului Apărării Naţionale în locuinţe 

sociale, pentru tineret, locuinţe pentru chiriaşii evacuaţi din casele naţionalizate, 

şcoli şi grădiniţe, cu finanţare din partea consiliilor judeţene, a Consiliului General al 
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Municipiului Bucureşti, respectiv din partea consiliilor locale pe raza cărora se află 

cazărmile şi utilităţile dezafectate.  

            S-a arătat că în raport de conţinutul şi natura sa, propunerea legislativă se 

încadrează în categoria legilor ordinare, a fost respinsă de Senat, Consiliul Legislativ 

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

Camera Deputaţilor este Cameră Decizională şi Guvernul nu susţine adoptarea.  

Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 

ecologic a fost sesizată pentru dezbatere în fond şi întocmirea unui raport comun cu 

Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională. 

S-a menţionat că în data de 4.02.2009 s-a primit un Raport preliminar de 

respingere a propunerii legislative, din partea Comisiei pentru apărare, ordine 

publică şi siguranţă naţională. 

Supusă dezbaterilor, în prezenţa raportorului, domnul deputat Sorin 

Zamfirescu, respectiva propunere legislativă a fost respinsă, cu majoritate de voturi 

(4 împotrivă). 

 

La punctul 12 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.94/2008 pentru stabilirea unor 

măsuri privind punerea în circulaţie a paşapoartelor electronice, precum şi 

producerea altor documente de călătorie (PLx 605/2008), ce are ca obiect de 

reglementare crearea cadrului juridic care să asigure îndeplinirea în regim de urgenţă 

a obligaţiilor ce revin României potrivit Regulamentului (CE) nr.2252/2004 al 

Consiliului, din 13 decembrie 2004 privind standardele pentru elementele de 

securitate şi elementele biometrice integrate în paşapoarte şi documente de călătorie 

emise de statele membre şi Deciziei Comisiei nr. C(2005)409 pentru stabilirea 

specificaţiilor tehnice aferente dispozitivelor de securitate şi elemente biometrice 

integrate în paşapoarte şi în documente de călătorie emise de statele membre. 

            S-a arătat că în raport de conţinutul şi natura sa, proiectul de Lege se 

încadrează în categoria legilor ordinare, a fost adoptat de Senat, Consiliul Legislativ 
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a dat aviz favorabil, Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională a 

dat aviz favorabil, cu observaţii, Camera Deputaţilor este Cameră Decizională.  

Supus dezbaterilor, respectivul proiect de Lege a fost adoptat, cu un 

amandament, cu unanimitate de voturi. 

 

La punctul 13 al ordinii de zi, a fost prezentată propunerea legislativă pentru 

modificarea şi completarea Legii 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei 

publice locale cu modificările şi completările ulterioare (PLx 23/2009), ce are ca 

obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea 

autorităţilor administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, 

în sensul alegerii consilierilor locali şi consilierilor judeţeni prin vot uninominal în 

colegii uninominale, procesul electoral având un singur tur de scrutin cu câştigarea 

mandatului de către candidatul care a obţinut cel mai mare număr de voturi. 

            S-a arătat că în raport de conţinutul şi natura sa, propunerea legislativă se 

încadrează în categoria legilor organice, a fost respinsă de Senat, Consiliul Legislativ 

a dat aviz favorabil, Camera Deputaţilor este Cameră Decizională şi Guvernul nu 

susţine adoptarea.  

Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 

ecologic a fost sesizată pentru dezbatere în fond şi întocmirea unui raport comun cu 

Comisia juridică de disciplină şi imunităţi . 

S-a menţionat că în data de 25.02.2009 s-a primit un Raport preliminar de 

respingere a propunerii legislative, din partea Comisiei juridice de disciplină şi 

imunităţi. 

 Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost respinsă, cu 

unanimitate de voturi. 

 

La punctul 14 al ordinii de zi, a fost prezentată propunerea legislativă pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.35 din 13.03.2008 pentru alegerea Camerei 

Deputaţilor şi a Senatului şi modificarea şi completarea Legii nr.67/2004 pentru 
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alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice 

locale nr. 215/2001 şi a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali           (PLx 

24/2009), ce are ca obiect de reglementare modificarea art.76 din Legea nr.35/2008 

pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, precum şi modificarea şi 

completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice 

locale, a Legii administraţiei publice locale, nr.215/2001 şi a Legii nr.393/2004 

privind Statutul aleşilor locali. 

Potrivit Expunerii de motive, elaborarea proiectului este motivată de faptul că 

în nici o ţară membră a Uniunii Europene reprezentanţii pentru Parlamentul 

European nu sunt aleşi pe baza votului uninominal şi de faptul că Guvernul se află în 

imposibilitatea de a pregăti şi utiliza cărţile de alegător la alegerile parlamentare din 

anul 2008.  

            S-a arătat că în raport de conţinutul şi natura sa, propunerea legislativă se 

încadrează în categoria legilor organice, a fost respinsă de Senat, Consiliul Legislativ 

a dat aviz negativ, Camera Deputaţilor este Cameră Decizională şi Guvernul nu 

susţine adoptarea.  

Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 

ecologic a fost sesizată pentru dezbatere în fond şi întocmirea unui raport comun cu 

Comisia juridică de disciplină şi imunităţi . 

S-a menţionat că în data de 25.02.2009 s-a primit un Raport preliminar de 

respingere a propunerii legislative, din partea Comisiei juridice de disciplină şi 

imunităţi. 

 Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost respinsă, cu 

unanimitate de voturi. 

 

La punctul 15 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.125/2008 pentru modificarea şi 

completarea art.29 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici 

(PLx 61/2009), prin care se prevede ca în situaţia în care înalţii funcţionari publici 
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ce au calitatea de ordonatori de credite, sunt aleşi în funcţii de conducere a 

organizaţiilor sindicale, aceştia să aibă obligaţia, ca în termen de 15 zile de la 

alegere, să opteze pentru una dintre cele două funcţii.  

În cazul în care funcţionarul public optează pentru desfăşurarea activităţii în 

funcţia de conducere a organizaţiei sindicale, raporturile de serviciu ale acestuia, se 

suspendă, pe o perioadă egală cu cea a mandatului în funcţia de conducere din 

organizaţia sindicală. 

De asemenea, funcţionarii publici, alţii decât cei prevăzuţi la alin.(3), pot 

deţine simultan funcţia publică şi funcţia de conducere a organizaţiei sindicale, cu 

obligaţia respectării regimului incompatibilităţilor şi al conflictelor de interese, ce le 

este aplicabil. În acest fel se realizează alinierea legislaţiei române cu cea a celorlalte 

state membre ale Uniunii Europene. 

S-a arătat că în raport de conţinutul şi natura sa, proiectul de Lege se 

încadrează în categoria legilor organice, a fost adoptat de Senat, Consiliul Legislativ 

a dat aviz favorabil, Camera Deputaţilor este Cameră Decizională.  

Supus dezbaterilor, respectivul proiect de Lege a fost adoptat, cu unanimitate 

de voturi. 

 

La punctul 16 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a guvernului nr.5/2009 privind stabilirea unor 

măsuri pentru îmbunătăţirea unor activităţi la nivelul Guvernului (PLx 131/2009), ce 

are ca obiect de reglementare stabilirea unor măsuri pentru îmbunătăţirea unor 

activităţi la nivelul Guvernului, vizând suplimentarea numărului de posturi la 

Secretariatul General al Guvernului şi a finanţării aferente acestora, precum şi 

trecerea Departamentului pentru Dialog Social, din cadrul Cancelariei Primului-

Ministru, în structura Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale 

S-a arătat că proiectul de Lege se încadrează în categoria legilor organice, 

Camera Deputaţilor este prima Cameră sesizată, Consiliul Legislativ a dat aviz 

favorabil, cu observaţii şi propuneri.   
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Supus dezbaterilor, respectivul proiect de Lege a fost adoptat, cu majoritate 

de voturi (3 împotrivă). 

 

  La punctul 17 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege pentru 

modificarea alin.(3) al art.8 din Ordonanţa Guvernului nr.7/2006 privind instituirea 

Programului de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural 

(PLx 568/2008), prin care se propune modificarea alineatului (3) al articolului 8 din 

Ordonanţa Guvernului nr.7/2006, în sensul modificării perioadei aferente 

desfăşurării programului, ca fiind 2006 – 2012 (în prezent ultimul an este 2009) şi a 

cuantumului total al fondurilor alocate proiectelor eligibile (6.000.000.000 lei în loc 

de 3.000.000.000 lei). 

S-a menţionat că în şedinţa din data de 24 februrie 2009, plenul Camerei 

Deputaţilor a hotărât  retrimiterea proiectului de Lege, la Comisia pentru administrţie 

publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic, în vederea  reexaminării şi 

întocmirii unui raport suplimentar.   

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

fost adoptat de Senat, Consiliul Legislativ a dat aviz favorabil, Guvernul nu susţine 

adoptarea, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

Supus dezbaterilor, pentru respectivul proiect de Lege s-a hotărât menţinerea 

raportului de respingere, cu majoritate de voturi (3 împotrivă). 

 

La punctul 18 al ordinii de zi, a fost prezentată propunerea legislativă privind 

protecţia spaţiilor verzi (PLx 681/2008), ce are ca obiect de reglementare protecţia 

spaţiilor verzi din mediu urban, prin interzicerea executării construcţiilor în aceste 

spaţii, precum şi a tăierii vegetaţiei, urmând ca până în anul 2015, în fiecare 

localitate să se extindă suprafaţa spaţiilor verzi până la minimum 26 mp, pentru 

fiecare locuitor, interzicându-se totodată schimbarea destinaţiei spaţiilor verzi, 

prevăzute în planurile de urbanism.  



 19 
 

S-a arătat că în raport de conţinutul şi natura sa, propunerea legislativă se 

încadrează în categoria legilor organice, a fost respinsă de Senat, Consiliul 

Legislativ a dat aviz negativ, Comisia juridică de disciplină şi imunităţi a dat aviz 

negativ, Camera Deputaţilor este Cameră Decizională şi Guvernul nu susţine 

adoptarea.  

S-a menţionat că în şedinţa din data de 24 februrie 2009, plenul Camerei 

Deputaţilor a hotărât retrimiterea propunerii legislative, la Comisia pentru 

administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic, în vederea  

reexaminării şi întocmirii unui raport suplimentar. 

Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost amânată, cu 

unanimitate de voturi. Totodată, s-a hotărât întocmirea unui singur raport pentru 

toate iniţiativele legislative privind spaţiile verzi. 

 

La punctul 19 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege privind 

privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.25/2008 pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru 

mediu (PLx 687/2008). 

Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.25/2008 pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.196/2005 privind 

Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.105/2006, 

cu modificările şi completările ulterioare, stabileşte noi atribuţii privind aprobarea 

bugetului de venituri şi cheltuieli a Fondului pentru mediu şi introducerea de noi 

taxe pe poluare, respectiv taxa pe poluarea produsă de autovehicule şi ecotaxa, în 

cuantum de 0,2lei/bucată pentru pungile de tip sacoşă confecţionate din materiale 

care nu sunt biodegradabile. 

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

fost adoptat de Senat, Consiliul Legislativ a dat aviz favorabil, Comisia juridică de 

disciplină şi imunităţi a dat aviz favorabil, Comisia pentru agricultură, silvicultură, 
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industria alimentară şi servicii specifice a dat aviz favorabil, Camera Deputaţilor 

este Cameră Decizională. 

Supus dezbaterilor, respectivul proiect de Lege a fost amânat, cu unanimitate 

de voturi, pentru a se primi avizul cu amendamente al Comisiei pentru industrii şi 

servicii. Termen amânare: 1 săptămână. 

 

          În finalul şedinţei, ca urmare a epuizării ordinii de zi, doamna preşedinte 

Sulfina Barbu, a menţionat că pentru zilele de 4 şi 5 martie a.c., membrii Comisiei 

sunt invitaţi să ia parte la discuţiile pe grupuri de lucru, ce vor fi organizate de 

fiecare raportor, după care lucrările vor continua cu studiul individual al proiectelor 

de Lege şi propunerilor legislative, aflate pe agenda de lucru a Comisiei. 

 

 În ziua de 4 martie a.c., la finalul lucrărilor şedinţei plenului reunit al 

Camerei Deputaţilor şi Senatului, a avut loc şedinţa Biroului Comisiei pentru 

administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic. 

   

 

 
    PREŞEDINTE,                       SECRETAR, 

 

SULFINA BARBU                   MIHAI CRISTIAN APOSTOLACHE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Red. Consilier parlamentar 
       Baban Mona Georgeta 
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