
 

  Parlamentul României    
Camera Deputaţilor 

 
COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ,                  24.09.2009        
AMENAJAREA TERITORIULUI SI ECHILIBRU                     Nr. 26/673 

                        ECOLOGIC   
 

                                                                       
SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
din zilele de 22 şi 23 septembrie 2009 

 
Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 

ecologic şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 22 şi 23 septembrie 2009. 
  

În cadrul şedinţei din data de 22 septembrie 2009, au participat ca invitaţi: 
domnul Ioan Andreica, Secretar de Stat în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Locuinţei, doamna Anca Ginavar, Director general în cadrul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi Locuinţei, domnul Gheorghe Popescu, Director general în 
cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei, domnul Marin Pătuleanu, 
Consilier în cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, domnul Dumitru Jantea, 
Consilier în cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor,  domnul Dan Iaru, 
Director în cadrul Secretariatului General al Guvernului, doamna Mihaela Toader, 
Director în cadrul Secretariatului General al Guvernului, domnul Cosmin Necula, 
Consiler de Stat la Cabinetul vicepremierului Dan Nica. 
 

În cadrul şedinţei din data de 23 septembrie 2009, au participat ca invitaţi: 
domnul Sorin Alăzăroaie, Secretar de Stat în cadrul Corpului de Control al 
Guvernului, doamna Mihaela Toader, Director în cadrul Secretariatului General al 
Guvernului, domnul Dan Iaru, Director în cadrul Secretariatului General al 
Guvernului. 
 

Lucrările şedinţelor din 22 şi 23 septembrie 2009 au fost conduse de doamna 
Sulfina Barbu, preşedinte al Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea 
teritoriului şi echilibru ecologic. 
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Pe ordinea de zi a a şedinţelor Comisiei, din data de 22 şi 23 septembrie 2009, 
au figurat următoarele puncte: 

 
AVIZE 

 
1. PLx 356/2009 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 

Legii privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei 
Naţionale de Integritate 

 
2. PLx 401/2009 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonaţei de urgenţă a 

Guvernului nr.46/2009 privind îmbunătăţirea 
procedurilor fiscale şi diminuarea evaziunii fiscale 
 
SESIZĂRI ÎN FOND 

 
3. PLx 374/2009 Proiect de Lege privind protecţia minorilor ai căror 

părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate 
 

4. PLx 388/2009 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea art.36 
din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi 
urbanismul 

 
5. PLx 389/2009 Propunere legislativă pentru modificarea art.3 din Anexa 

la O.U.G. nr.51 din 2006 publicată în Monitorul Oficial 
nr.566 din 30/06/2006 pentru aprobarea Programului 
naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe 
proprietate personală 

 
6. PLx 

230/2008/2009 
Cerere de reexaminare a Legii privind completarea şi 
modificarea O.U.G. 202/2002 privind gospodărirea 
integrată a zonei costiere cu modificările şi completările 
aduse de Legea nr. 280/2003 

 
7. PLx 306/2009 Propunere legislativă privind înfiinţarea comunei 

Româneşti, prin reorganizarea comunei Potlogi, jud. 
Dâmboviţa 

  
8. PLx 355/2009 Proiect de Lege pentru reglementarea unor măsuri 

privind cabinetul demnitarului din administraţia publică 
centrală şi locală, cancelaria prefectului şi cabinetul 
alesului local 
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9. PLx 376/2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.94/2009 pentru asigurarea 
continuităţii activităţii unor structuri din cadrul 
aparatului de lucru al Guvernului 

 
10. PLx 405/2009 Propunere legislativă privind modificarea art.19 din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2005 
privind protecţia mediului 

   
DIVERSE 

 
1. Informaţii privind proiectul de exploatare a rezervelor auro-argintifere din 

perimetrul Roşia Montană, transmise de Ministerul Mediului; 
2. Vizita la Câmpulung Muscel la Fabrica de ciment dotată cu instalaţie de 

coincinerare – 30 septembrie 2009, împreună cu membrii Comisiei pentru 
industrii şi servicii; 

3. Răspuns Ministerul Mediului referitor la sesizarea formulată de S.C. RO 
BO Import/Export S.R.L. cu privire la ambalaje pentru deşeuri medicale 
periculoase. 

4. Scrisoare deschisă din partea Arhiepiscopiei Romano-Catolice Bucureşti. 
 
La punctul 1 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost avizată 

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, respectivul proiect de Lege a fost amânat cu  

unanimitate de voturi. Termen amânare: 1 săptămână. 
La punctul 4 al ordinii de zi, respectivul proiect de Lege a fost adoptat cu 

amendamente admise, cu majoritate de voturi (3 împotrivă şi 1 abţinere). 
La punctul 5 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost respinsă cu 

majoritate de voturi (1 abţinere). 
La punctul 6 al ordinii de zi, Cererea de reexaminare a Legii privind 

completarea şi modificarea O.U.G. 202/2002 privind gospodărirea integrată a zonei 
costiere cu modificările şi completările aduse de Legea nr. 280/2003, a fost amânată. 
Termen amânare: 1 săptămână. 

La punctul 7 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost adoptată cu 
majoritate de voturi (1 împotrivă). 

La punctul 8 al ordinii de zi, respectivul proiect de Lege a fost adoptat cu 
majoritate de voturi (1 împotrivă şi 2 abţineri). 

La punctul 9 al ordinii de zi, respectivul proiect de Lege a fost adoptat cu 
majoritate de voturi (1 abţinere). 

La punctul 10 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost respinsă 
cu unanimitate de voturi. 
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În cadrul secţiunii Diverse, a fost supusă atenţiei plenului Comisiei, adresa din 
partea Ministerului Mediului, în care se prezintă informaţii cu privire la proiectul de 
exploatare a rezervelor auro-argintifere din perimetrul Roşia Montană.  

De asemenea, s-au prezentat detalii suplimentare cu privire la vizita 
programată pentru data de 30 septembrie 2009, la Fabrica de ciment dotată cu 
instalaţie de coincinerare, din Câmpulung Muscel.  
 Un alt punct al secţiunii Diverse a fost prezentarea răspunsului primit din 
partea Ministerului Mediului referitor la sesizarea formulată de S.C. RO BO 
Import/Export S.R.L. cu privire la ambalajele pentru deşeuri medicale periculoase. 
          Referitor la Scrisoarea deschisă din partea Arhiepiscopiei Romano-Catolice 
Bucureşti, prin care este prezentat cazul Catedralei „Sfântul Iosif”, membrii 
Comisiei au hotărât să fie invitaţi la şedinţa din săptămâna următoare, domnul 
Ghorghe Pătraşcu, Arhitect Şef al Municipiului Bucureşti şi Înaltpreasfinţitul Ioan 
Robu, Arhiepiscop-Mitropolit de Bucureşti, pentru susţinerea punctelor de vedere.    
 
            La lucrările Comisiei de zilele de 22 şi 23 septembrie 2009 au fost prezenţi 
25 deputaţi, după cum urmează: Sulfina Barbu (PD-L), Mircea Duşa (PSD+PC), 
Ionel Palăr (PNL), Mihai Cristian Apostolache (PSD+PC), Marin Bobeş (PSD+PC), 
Dan Bordeianu (PNL), Cristian Buican (PNL), Sorin Gheorghe Buta (PD-L), 
Bogdan Cantaragiu (PD-L), Ion Călin (PSD+PC), Gheorghe Ciocan (PSD+PC), 
Relu Fenechiu (PNL), Vasile Gherasim (PD-L), Zanfir Iorguş (PD-L), Ghervazen 
Longer (Minorităţile Naţionale), Costică Macaleţi (PSD+PC), Antonella Marinescu 
(PSD+PC), Ioan Oltean (PD-L), Neculai Răţoi (PSD+PC), Seres Denes (UDMR), 
Nicolae Stan (PD-L), Eugen Constantin Uricec (PD-L), Lucia Ana Varga (PNL), 
Aurel Vlădoiu (PSD+PC), Sorin Ştefan Zamfirescu (PD-L), fiind absenţi domnii 
deputaţi: Korodi Attila (UDMR), Victor Boiangiu (PD-L), Ludovic Orban (PNL) 
Dumitru Pardău (PD-L), Vasile Filip Soporan (PSD+PC), Radu Bogdan Ţîmpău 
(PNL).  
   

 
 PREŞEDINTE,           SECRETAR,   

 
    SULFINA BARBU   MIHAI  CRISTIAN APOSTOLACHE 

 
 
 
 
 
 
 
 
Red. Consilier parlamentar 
       Baban Mona Georgeta 
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