
  PARLAMENTUL ROMÂNIEI    
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ,                 2.04.2009        
AMENAJAREA TERITORIULUI SI ECHILIBRU                      

                        ECOLOGIC   
 

                                                                                     
PROCES VERBAL 

 din zilele de 31 martie, 1 şi 2 aprilie 2009  
 
 

Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 

ecologic şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 31 martie, 1 şi 2 aprilie 2009. 

          La lucrările şedinţei Comisiei din zilele de 31 martie şi 2 aprilie 2009, din 

numărul total de 31 deputaţi membri ai Comisiei, au fost prezenţi 28 deputaţi, fiind 

absenţi domnii deputaţi: Mircea Duşa (Grupul parlamentar al PSD+PC), Relu 

Fenechiu (Grupul parlamentar al PNL) şi Ludovic Orban (Grupul parlamentar al 

PNL). 

            La lucrările Comisiei din ziua de 1 aprilie 2009, din numărul total de 31 

deputaţi membri ai Comisiei, au fost prezenţi 27 deputaţi, fiind absenţi domnii 

deputaţi: Mircea Duşa (Grupul parlamentar al PSD+PC), Relu Fenechiu (Grupul 

parlamentar al PNL), Ludovic Orban (Grupul parlamentar al PNL) şi Ioan Oltean 

(Grupul parlamentar al PD-L). 

Lucrările şedinţei Comisiei, din ziua de 31 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 Comisiei, din data de 31 martie 2009, au figurat 

următoarele puncte: 

SESIZĂRI ÎN FOND 
 

1. PLx 135/2009 Propunere legislativă privind înfiinţarea Autorităţii 

Naţionale pentru Comunicaţii ca autoritate publică 
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autonomă sub control parlamentar 

2. PLx 204/2009 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.22/2009 privind înfiinţarea Autorităţii 

Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în 

Comunicaţii 

3. PLx 137/2009 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.162/2008 privind transferul ansamblului de 

atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii 

Publice către autorităţile administraţiei publice locale 

4. PLx 168/2009 Proiect de Lege pentru aprobarea 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 

5. PLx 181/2009 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.229/2008 privind măsuri pentru reducerea 

unor cheltuieli la nivelul administraţiei publice 

6. PLx 183/2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 

nr.4/2009 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului 

nr.128/2000 privind stabilirea unor taxe pentru serviciile 

prestate pentru persoanele fizice şi juridice de către 

Ministerul Administraţiei şi Internelor 

7. PLx 205/2009 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.24/2009 privind stabilirea unor competenţe 

pentru ordonatorul principal de credite al aparatului de 

lucru al Guvernului 

 

8. PLx 687/2008 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
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nr.25/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul 

pentru mediu 

 

AVIZE 

 

9. PLx 178/2009 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.193/2008 privind modificarea şi 

completarea art.37 şi 39 din Legea nr.46/2008 - Codul 

silvic 

10. PLx 179/2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr.227/2008 pentru modificarea art.12 din 

Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii 

11. PLx 191/2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr. 199/2008 pentru modificarea şi 

completarea anexei nr.VII/2b la Ordonanţa Guvernului nr. 

10/2008 privind nivelul salariilor de bază şi al altor 

drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.24/2000 privind 

sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul 

contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat 

potrivit anexelor nr.II si III la Legea 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, precum şi unele măsuri de 

reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale 

personalului contractual salarizat prin legi speciale 

 



 4 
 

12. PLx 193/2009 Proiect de Lege privind respingerea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.180/2008 pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru 

reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate 

13. PLx 194/2009 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.223/2008 privind unele măsuri de reducere 

a unor cheltuieli bugetare 

14. PLx 200/2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr.207/2008 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.248/2005 privind regimul liberei 

circulaţii a cetăţenilor români în străinătate 

15. PLx 201/2009 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.7/2009 privind modificarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.50/2008 pentru instituirea taxei 

pe poluare pentru autovehicule 

16. PLx 203/2009 Proiect de Lege privind respingerea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.230/2008 pentru modificarea 

unor acte normative în domeniul pensiilor din sistemul 

public, pensiilor de stat şi al celor de serviciu 

 

La punctul 1 al ordinii de zi, a fost prezentată propunerea legislativă privind 

înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Comunicaţii ca autoritate publică autonomă 

sub control parlamentar (PLx 135/2009), ce are ca obiect de reglementare înfiinţarea 

Autorităţii Naţionale pentru Comunicaţii ca autoritate publică autonomă sub control 

parlamentar. 

S-a menţionat că Guvernul a elaborat Ordonanţa de urgenţă  nr.22/2009 privind 

înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în 

Comunicaţii, care consfinţeşte înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea autorităţii de 
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reglementare în domeniul comunicaţiilor electronice, sub controlul Parlamentului, 

soluţie menită a conferi stabilitea instituţională şi independenţa autorităţii naţionale, 

conform exigenţelor europene în materie. 

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

Consiliul Legislativ a dat aviz favorabil, cu observaţii şi propuneri, Camera 

Deputaţilor este prima Cameră sesizată. 

Comisia pentru administraţie publică,amenajarea teritoriului şi echilibru 

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

Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor. 

Supusă dezbaterilor, respectiva propunerea legislativă a fost amânată, cu 

majoritate de voturi (3împotrivă). 

 

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

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.22/2009 privind înfiinţarea 

Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (PLx 

204/2009), ce are ca obiect de reglementare crearea unui nou cadru normativ 

referitor la înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în 

Comunicaţii – ca autoritate publică autonomă, cu personalitate juridică, aflată sub 

control parlamentar, din perspectiva necesităţii de aliniere a legislaţiei naţionale din 

domeniul comunicaţiilor electronice, la normele şi exigenţele comunitare în materie, 

conform angajamentelor asumate de România faţă de Uniunea Europeană, derivate 

din calitatea sa de stat membru. 

Reglementarea este motivată de necesitatea asigurării independenţei autorităţii 

în cauză, prin trecerea acesteia sub control parlamentar, astfel cum s-a convenit de 

către Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, precum şi Comisia 

Europeană şi de imperativul evitării procedurii de încălcare, de către România, a 

prevederilor Directivei – cadru 2002/21/CE privind cadrul de reglementare comun 

pentru reţelele şi serviciile de comunicaţii electronice, anunţată prin scrisoarea din 

29 ianuarie 2009 a comisarului european pentru societatea informaţională. 
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S-a arătat că proiectul de Lege se încadrează în categoria legilor organice şi 

Consiliul Legislativ a dat aviz favorabil, cu observaţii şi propuneri, Camera 

Deputaţilor este prima Cameră sesizată.  

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

voturi (3 împotrivă). 

 

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

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.162/2008 privind transferul 

ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice 

către autorităţile administraţiei publice locale (PLx 137/2009), ce are ca obiect 

reglementarea descentralizării sistemului sanitar.  

Intervenţia legislativă vizează transferul unor atribuţii şi competenţe ale 

Ministerului Sănătăţii Publice către autorităţile administraţiei publice locale, 

precum şi asigurarea resurselor umane, materiale şi financiare necesare exercitării 

acestora, pentru a asigura o legătură între serviciile medicale şi cele sociale la 

nivelul comunităţilor, măsură care contribuie la creşterea eficienţei intervenţiilor de 

sănătate publică prin activităţi medicale curative, profilactice, de supraveghere a 

stării de sănătate a populaţiei din zonele greu accesibile. 

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

fost adoptat de Senat, în şedinţa din 23 februarie 2009, Consiliul Legislativ a dat 

aviz favorabil, cu observaţii şi propuneri, Camera Deputaţilor este Cameră 

decizională.  

Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 

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

Comisia pentru sănătate şi familie. 

Supus dezbaterilor, pe articole, în prezenţa domnului Cristian Anton Irimie, 

Secretar de stat în Ministerul Sănătăţii, respectivul proiect de Lege a fost adoptat, cu 

amendamente, cu majoritate de voturi (1 abţinere). 
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La punctul 4 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege pentru 

aprobarea 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 (PLx 1686/2009), ce are ca obiect de reglementare înfiinţarea pe lângă 

Ministerul Finanţelor Publice, în calitate de Autoritate Administrativă de Înfrăţire 

Instituţională, a unei activităţi finanţate integral din venituri proprii constând în 

derularea şi gestionarea proiectelor de înfrăţire instituţională, pentru care România 

are calitate de donator de asistenţă tehnică.   

România, ca stat membru al Uniunii Europene, a formulat propuneri pentru 

proiecte de înfrăţire instituţională  finanţate de Uniunea Europeană, în calitate de 

donator de asistenţă tehnică şi a reusit să fie selectată partener în aceste proiecte, fie 

în nume propriu, fie în parteneriat cu alte state membre ale UE (printre beneficiarii 

asistenţei se numără Ministerul Finanţelor din Republica Cehă şi Comisia Naţională 

de Reglementare a Energiei din Republica Ucraina).  

Pentru înfiinţarea acestei noi activităti, se va aloca suma de 10.000 euro, sub 

forma de împrumut din bugetul de stat, în bugetul Ministerul Finanţelor. Finanţarea 

ulterioară a acestei activităţi se va realiza din venituri proprii.  

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

fost adoptat de Senat, în şedinţa din 2.03.2009, Consiliul Legislativ a dat aviz 

favorabil, cu observaţii şi propuneri, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

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

de voturi . 

 

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

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.229/2008 privind măsuri pentru 

reducerea unor cheltuieli la nivelul administraţiei publice (PLx 181/2009),  ce are 

ca obiect de reglementare aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.229/2008 privind măsuri pentru reducerea unor cheltuieli la nivelul administraţiei 
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publice,  act normativ prin care se elimină o parte dintre excepţiile la prevederile 

art. XIV, alin.2 din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea 

transparenţei în exercitarea demnităţii publice, a funcţiilor publice şi a mediului de 

afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, prezente în art.7, alin.1 din Ordonanţa 

de urgenţă a Guvernului  nr.1/2006, referitoare la numărul minim de posturi necesar 

constituirii unui birou, serviciu, direcţie, direcţie generală. 

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

fost adoptat de Senat, în şedinţa din 4 martie 2009, Consiliul Legislativ a dat aviz 

favorabil, cu observaţii şi propuneri, Camera Deputaţilor este Cameră decizională.  

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

de voturi (3 împotrivă şi 3 abţineri). 

 

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

aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.4/2009 pentru modificarea Ordonanţei 

Guvernului nr.128/2000 privind stabilirea unor taxe pentru serviciile prestate pentru 

persoanele fizice şi juridice de către Ministerul Administraţiei şi Internelor (PLx 

183/2009), ce are ca obiect de reglementare modificarea Ordonanţei Guvernului 

nr.128/2000 privind stabilirea unor taxe pentru serviciile prestate pentru persoanele 

fizice şi juridice de către Ministerul Administraţiei şi Internelor. 

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

fost adoptat de Senat, în şedinţa din 4 martie 2009, Consiliul Legislativ a dat aviz 

favorabil, cu observaţii şi propuneri, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

Supus dezbaterilor pe articole, respectivul proiect de Lege a fost amânat, cu 

unanimitate de voturi, în vederea studierii amendamentelor depuse şi formulării de 

noi întrebări ce urmează a fi adresate Ministerului Administraţiei şi Internelor.  

 

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

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.24/2009 privind stabilirea unor 

competenţe pentru ordonatorul principal de credite al aparatului de lucru al 
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Guvernului (PLx 205/2009), ce are ca obiect de reglementare aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.24/2009 privind stabilirea unor competenţe pentru 

ordonatorul principal de credite al aparatului de lucru al Guvernului. 

Prin acest proiect se prevede ca structura organizatorică, numărul maxim de 

posturi, statul de funcţii şi statul de personal ale fiecărei structuri din cadrul 

aparatului de lucru al Guvernului să fie aprobate prin ordin al secretarului general al 

Guvernului, la propunerea conducătorilor acestor structuri, cu încadrarea în numărul 

maxim de posturi, stabilit pentru aparatul de lucru al Guvernului. 

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

Consiliul Legislativ a dat aviz favorabil, cu observaţii şi propuneri, Camera 

Deputaţilor este prima Cameră sesizată.   

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

de voturi (2 împotrivă şi 2 abţineri). 

 

La punctul 8 al ordinii de zi, a fost prezentat 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 (Plx 

687/2008). 

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, 

industrie alimentară şi servicii specifice a dat aviz favorabil, cu observaţii şi 

propuneri, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

În legătură cu acest proiect de Lege, în cadrul Comisiei pentru administraţie 

publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic a fost organizat un Grup de 

lucru pentru Ecotaxă, ale cărui concluzii au fost prezentate membrilor Comisiei, 

pentru a fi studiate, în vederea formulării de amendamente. 

De asemenea, concluziile Grupului de lucru au fost înmânate şi domnului 

Dan Cârlan, Secretar de Stat în Ministerul Mediului, pentru a fi analizate. 
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În final, s-a stabilit ca membrii Comisiei, să studieze amendamentele depuse 

la Comisia pentru industrii şi servicii, până la următoarea punere în discuţie a 

proiectului de Lege. 

Din aceste considerente, respectivul proiect de Lege a fost amânat, cu 

unanimitate de voturi. 

 

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

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.193/2008 privind modificarea şi 

completarea art.37 şi 39 din Legea nr.46/2008 - Codul silvic (PLx 178/2009), ce are 

ca obiect de reglementare modificarea şi completarea art.37 şi 39 din Legea 

nr.46/2008 – Codul silvic, în vederea asigurării cadrului legal pentru valorificarea 

anumitor resurse de importanţă deosebită pentru România . 

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

fost adoptat de Senat, în şedinţa din 4 martie 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 favorabil, cu 

majoritate de voturi (1 abţinere). 

 

La punctul 10 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.227/2008 pentru modificarea 

art.12 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (PLx 179/2009). 

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

adoptat de Senat, în şedinţa din 4 martie 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 favorabil, cu 

majoritate de voturi (2 împotrivă şi 1 abţinere). 

 

La punctul 11 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 199/2008 pentru modificarea şi 
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completarea anexei nr.VII/2b la Ordonanţa Guvernului nr. 10/2008 privind nivelul 

salariilor de bază şi al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.24/2000 privind sistemul de stabilire a 

salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului 

salarizat potrivit anexelor nr.II si III la Legea 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, precum şi unele măsuri de reglementare a 

drepturilor salariale şi a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi 

speciale (PLx 191/2009), ce are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea anexei nr.VII/2b la Ordonanţa Guvernului nr.10/2008, aprobată cu 

modificări prin Legea nr.177/2008, cu modificările şi completările ulterioare, în 

vederea stabilirii indemnizaţiei pentru funcţiile de vicepreşedinte al Curţii de 

Conturi, preşedinte şi vicepreşedinte ai Autorităţii de Audit. 

Se impune modificarea cuantumului indemnizaţiei lunare pentru funcţiile de 

vicepreşedinte al Curţii de Conturi a României, având în vedere importanţa 

deosebită a activităţii acestora şi complexitatea atribuţiilor ce le revin, din 

perspectiva modificării Legii nr.94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii 

de Conturi a României, prin Legea nr.217/2008, astfel încât să fie salarizaţi la 

nivelul indemnizaţiei cuvenite ministrului de stat. 

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

fost adoptat de Senat, în şedinţa din 4 martie 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 favorabil, cu 

unanimitate de voturi. 

 

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

respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.180/2008 pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.174/2002 privind instituirea 

măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate 
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(PLx 193/2009), ce are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.174/2002 privind instituirea măsurilor 

speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate, în scopul 

creşterii performanţei energetice a clădirilor de locuit şi al reducerii, în acest fel, a 

consumului de combustibil pentru încălzire. 

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

încadrează în categoria legilor ordinare şi a fost adoptat de Senat, Camera Deputaţilor 

este Cameră decizională, Consiliul Legislativ a dat aviz favorabil. 

În data de 26.02.2009 s-a depus raportul suplimentar de aprobare, în forma 

adoptată de Senat, iar în data de 10.03.2009, plenul Camerei Deputaţilor a hotărât 

retrimitere la Comisie a proiectului de Lege şi întocmirea unui nou raport. 

Supus dezbaterii, respectivul proiect de Lege a fost avizat favorabil, cu  majoritate 

de voturi (4 abţineri). 

 

La punctul 13 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.223/2008 privind unele măsuri de 

reducere a unor cheltuieli bugetare (PLx 194/2009), ce are ca obiect de reglementare 

stoparea angajării de personal în sectorul bugetar, prin concurs sau examen (în funcţie 

de legislaţia specifică fiecărei categorii de personal bugetar), ce are ca efect pe de o 

parte reducerea cheltuielilor bugetare, iar pe de altă parte, direcţionarea resurselor 

umane către alte sectoare. 

Se mai instituie şi obligativitatea, pentru toţi ordonantorii principali de credite, 

de a reduce cu 15% cheltuielile cu achiziţionarea de bunuri şi servicii, faţă de nivelul 

acestora aprobat pentru anul 2008. 

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

fost adoptat de Senat, în şedinţa din 9 martie 2009, Consiliul Legislativ a dat aviz 

favorabil, cu observaţii şi propuneri, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

Supus dezbaterii, respectivul proiect de Lege a fost avizat favorabil, cu  majoritate 

de voturi (3 împotrivă şi 2 abţineri). 
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La punctul 14 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.207/2008 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în 

străinătate (PLx 200/2009), ce are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în 

străinătate, cu modificările şi completările ulterioare, în scopul punerii în aplicare a 

dispoziţiilor Regulamentului (CE) nr.2252/2004 privind standardele pentru elementele 

de securitate şi elementele biometrice integrate în paşapoarte şi în documente de 

călătorie emise de statele membre, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 

seria L, nr.385 din 29 decembrie 2004, din perspectiva respectării de către ţara noastră 

a principiului efectului direct, necondiţionat şi complet al regulamentelor comunitare, 

instituit prin tratatele constitutive ale Uniunii Europene (corespunzător art.189 din 

Tratatul C.E.) şi, respectiv, art.3 din Tratatul de aderare a României la Uniunea 

Europeană, ratificat prin Legea nr.157/2005. 

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

fost adoptat de Senat, în condiţiile art.75 alin.(2) teza III din Constituţia României, 

republicată, Consiliul Legislativ a dat aviz favorabil, cu observaţii şi propuneri, 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională.  

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

majoritate de voturi (1 abţinere). 

 

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

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.7/2009 privind modificarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare 

pentru autovehicule (PLx 201/2009), ce are ca obiect de reglementare modificarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.50/2008 pentru instituirea taxei de poluare 

pentru autovehicule, cu modificările ulterioare şi stabilirea unor măsuri referitoare la 

înmatricularea autovehiculelor achiziţionate înainte de data de 15 decembrie 2008, 
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precum şi diminuarea cuantumului taxei de poluare actuale cu o treime şi restituirea, la 

cerere, a diferenţei dintre cuantumul taxei plătite şi cea stabilită prin prezentul proiect 

 

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

fost adoptat de Senat, în şedinţa din 16 martie 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 favorabil, cu 

majoritate de voturi (1 împotrivă şi 4 abţineri). 

 

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

respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.230/2008 pentru modificarea 

unor acte normative în domeniul pensiilor din sistemul public, pensiilor de stat şi al 

celor de serviciu (PLx 203/2009), ce are ca obiect de reglementare modificarea 

prevederilor Legii nr.3003/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr.567/2004 privind 

statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al 

parchetelor de pe lângă acestea, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii 

nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu 

modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr.164/2001 privind pensiile 

militare de stat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale 

Legii nr.179/2004 privind pensiile de stat şi alte drepturi de asigurări sociale ale 

poliţiştilor cu modificările şi completările ulterioare. 

S-a precizat că Ordonanţa de urgenţă a fost declarată neconstituţională în 

integralitatea ei prin Decizia Curţii Constituţionale nr.82/2009, publicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.33 din 16 ianuarie 2009. 

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

şi a fost adoptat de Senat, în şedinţa din 16 martie 2009, Consiliul Legislativ a dat 

aviz favorabil, cu observaţii şi propuneri, Camera Deputaţilor este Cameră 

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

majoritate de voturi (2 abţineri). 

La solicitarea doamnei preşedinte Sulfina Barbu, a fost introdus un punct 

suplimentar pe ordinea de zi şi anume proiectul de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.4/2008 pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici din Administraţia Naţională 

a Penitenciarelor (Plx 249/2008), propunere ce a fost votată favorabil, cu 

unanimitate de voturi. 

Proiectul de Lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii 

nr.293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici din Administraţia Naţională a 

Penitenciarelor, în vederea realizării cadrului legislativ adecvat acestei categorii de 

funcţionari publici, cu statut special şi corelării cu prevederile Legii nr.275/2006 

privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare, în cursul 

procesului penal. 

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

încadrează în categoria legilor organice şi a fost adoptat de Senat, Camera Deputaţilor 

este Cameră decizională, Consiliul Legislativ a dat aviz favorabil, Comisia juridică, de 

disciplină şi imunităţi a dat aviz favorabil, Comisia pentru muncă şi protecţie socială a 

dat aviz favorabil. 

S-a mai arătat că în data de 19.09.2008 a fost întocmit un raport de aprobare cu 

amendamente admise, a proiectului de Lege, iar în data de 3.02.2008, plenul Camerei 

Deputaţilor a hotărât retrimiterea proiectului de Lege, la Comisie, în vederea 

reexaminării şi depunerii unui nou raport. 

În luna decembrie 2008, a fost publicată OUG nr.194/2008 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special 

din Administraţia Naţională a Penitenciarelor. 

În data de 26.02.2009 s-a depus raportul suplimentar de aprobare, în forma 

adoptată de Senat, iar în data de 10.03.2009, plenul Camerei Deputaţilor a hotărât 

retrimitere la Comisie a proiectului de Lege şi întocmirea unui nou raport. 
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         Dezbaterile au avut loc în prezenţa domnului Ionel Cel-Mare, Director general 

adjunct în cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, iar la final, respectivul 

proiect de Lege a fost adoptat, cu amendamente admise, cu majoritate de voturi (5 

abţineri). 

 

         În ziua de 1 aprilie 2009, lucrările au continuat cu dezbateri, pe grupuri de lucru, 

asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.27/2008 

pentru modificarea şi completarea Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi 

urbanismul (Plx 686/2008) şi a proiectului de Lege  privind respingerea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.114/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind protecţia mediului (Plx 909/2007), în 

prezenţa raportorilor şi a specialiştilor invitaţi să ia parte la discuţii. 

 

          Referitor la proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 

nr.27/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr.350/2001 privind amenajarea 

teritoriului şi urbanismul, discuţiile s-au purtat în prezenţa raportorilor desemnaţi, 

respectiv domnul deputat Zamfirescu Sorin şi domnul deputat Gherasim Vasile, 

precum şi a invitaţilor, fiind prezentate cele două rapoarte întocmite, după care s-au 

dezbătut pe articole, cu observaţii şi propuneri de noi amendamente, urmând ca 

proiectul să fie finalizat în cadrul următoarei şedinţe a Comisiei. 

 

      Proiectul de Lege  privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.114/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.195/2005 privind protecţia mediului, a fost discutat în prezenţa raportorului, 

doamna Lucia Ana Varga şi a specialiştilor invitaţi, fiind analizate amendamentele 

depuse la Comisie şi stabilindu-se ca acest act normativ să fie introdus pe ordinea de 

zi a şedinţei Comisiei, din săptâmâna următoare.   
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       La discuţiile din data de 1 aprilie 2009, au participat ca invitaţi: doamna Luiza 

Popa, Arhitect şef în cadrul Primăriei Municipiului Constanţa, domnul Horaţiu Ţica, 

Preşedintele Comisiei de Urbanism din cadrul Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti, domnul Ştefan Dumitraşcu, Arhitect şef în cadrul Primăriei Sectorului 3, 

domnul Vlad Cavarnali, Arhitect şef în cadrul Direcţiei Urbanism şi Amenajarea 

Teritoriului Ilfov. 

 

În ziua de 2 aprilie 2009, lucrările s-au desfăşurat prin studiu individual asupra 

propunerilor aflate pe ordinea de zi şi amânate, precum şi a noilor proiecte înregistrate 

la Comisie. 

 
 
 
    PREŞEDINTE,                       SECRETAR, 

 

SULFINA BARBU                   MIHAI CRISTIAN APOSTOLACHE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Red. Consilier parlamentar 
       Baban Mona Georgeta 
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