
 

  Parlamentul României    
Camera Deputaţilor 

 
COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ,                  07.10.2009        
AMENAJAREA TERITORIULUI SI ECHILIBRU                     Nr. 26/706 

                        ECOLOGIC   
 

                                                                       
SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 

din zilele de 6 şi 7 octombrie 2009 
 

Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 
ecologic şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 6 şi 7 octombrie 2009. 

  
În cadrul şedinţei din data de 6 octombrie 2009, au participat ca invitaţi: 

doamna Irina Alexe, Secretar de Stat în cadrul Ministerului Administraţiei şi 
Internelor, domnul Gheorghe Popescu, Director general în cadrul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi Locuinţei, doamna Anca Ginavar, Director general în cadrul 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei, domnul Emilian Frâncu, Senator, 
domnul Daniel Oajdea, deputat, domnul Paul Avram Nenciu, Şef birou în cadrul 
Ministerului Administraţiei şi Internelor.    
 

Lucrările şedinţei din data de 6 octombrie 2009 au fost conduse de doamna 
Sulfina Barbu, preşedinte al Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea 
teritoriului şi echilibru ecologic. 
 

Pe ordinea de zi a a şedinţei Comisiei, din data de 6 octombrie 2009, au 
figurat următoarele puncte: 

AVIZE 
 

1. PLx 434/2009 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.360/2002 privind Statutul poliţistului 

2. PLx 435/2009 Propunere legislativă de modificare a Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.195/2002 republicată privind circulaţia pe drumurile publice 

3. PLx 436/2009 Propunere legislativă pentru modificarea art.118 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile 
publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
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4. PLx 437/2009 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 
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 

5. PLx 438/2009 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.161 din 
19/04/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea 
demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi 
sancţionarea corupţiei 

6. PLx 439/2009 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, republicată 

7. PLx 441/2009 Propunere legislativă de modificare a Legii nr.230 din 6 iulie 
2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari 

8. PLx 443/2009 Propunere legislativă privind stabilirea unor mecanisme 
economice pentru stimularea introducerii etichetei ecologice în scopul promovării şi 
dezvoltării unui turism durabil 

9. PLx 450/2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.57/2009 pentru modificarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim 
garantat 

10. PLx 452/2009 Propunere legislativă pentru modificarea art.4 alin.(1) din 
Legea nr.370/2004 privind alegerea Preşedintelui României 

 
SESIZĂRI ÎN FOND 

 
11. PLx 368/2009 Propunere legislativă privind reînfiinţarea comunei 

Moşniţa Veche din judeţul Timiş prin reorganizarea comunei Moşniţa Nouă 
12. PLx 410/2009 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.114/2007 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.265/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2005 
privind protecţia mediului 

13. PLx 428/2009 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 
art.55 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală 

14. PLx 374/2009 Proiect de Lege privind protecţia minorilor ai căror părinţi 
sunt plecaţi la muncă în străinătate 

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

16. PLx 425/2009Propunere legislativă privind transmiterea cazărmilor 
dezafectate din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea 
consiliilor locale, în scopul transformării acestora în obiective de utilitate publică, cu 
caracter social 

17. PLx 424/2009 Propunere legislativă privind realizarea şi utilizarea cu titlu 
gratuit a 100 de proiecte tip de case cu specific regional şi local 

18. PLx 421/2009 Propunere legislativă privind constituirea Rezervaţiei 
Arheologice Cetăţile dacice din munţii Orăştiei 
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19. PLx 442/2009 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 
art.7 din Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
 

La punctele 1 şi 9 ale ordinii de zi, respectivele proiecte de lege au fost 
avizate favorabil, cu unanimitate de voturi.           

La punctele 2, 3 şi 6 ale ordinii de zi, respectivele propuneri legislative, au 
fost avizate favorabil, cu unanimitate de voturi. 

La punctul 4 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă, a fost avizată 
negativ cu majoritate de voturi. 

La punctul 5 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă, a fost avizată 
negativ cu unanimitate de voturi. 

La punctele 7, 8 şi 10 ale ordinii de zi, respectivele propuneri legislative, au 
fost avizate favorabil, cu majoritate de voturi. 

La punctele 11, 13, 16, 17, 18 şi 19 ale ordinii de zi, respectivele propuneri 
legislative au fost amânate, cu unanimitate de voturi.  

La punctul 12 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă, a fost 
respinsă, cu unanimitate de voturi. 
          La punctele 14 şi 15 ale ordinii de zi, respectivele proiecte de lege au fost 
amânate, cu unanimitate de voturi. 
 
 În ziua de 7 octombrie 2009, lucrările s-au desfăşurat prin studiu individual al 
proiectelor aflate pe agenda Comisiei. 
 
           La lucrările Comisiei din ziua de 6 octombrie 2009, din totalul celor 31 de 
membri, au fost prezenţi 28 deputaţi, după cum urmează: Sulfina Barbu (PD-L), 
Mircea Duşa (PSD+PC), Ionel Palăr (PNL), Mihai Cristian Apostolache (PSD+PC), 
Korodi Attila (UDMR), Victor Boiangiu (PD-L), 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), Ludovic Orban (PNL), 
Denes Seres (UDMR), Vasile Filip Soporan (PSD+PC), Nicolae Stan (PD-L), Radu 
Bogdan Ţîmpău (PNL), Eugen Constantin Uricec (PD-L), Lucia Ana Varga (PNL), 
Aurel Vlădoiu (PSD+PC), Sorin Ştefan Zamfirescu (PD-L), fiind absenţi domnii 
deputaţi: Marin Bobeş (PSD+PC), Ioan Oltean (PD-L) şi Dumitru Pardău (PD-L). 
Domnul deputat Neculai Răţoi (PSD+PC) a fost înlocuit de domnul deputat Martin 
Eduard Stelian (PSD+PC). 
 
           La lucrările Comisiei din ziua de 7 octombrie 2009, din totalul celor 31 de 
membri, au fost prezenţi 27 deputaţi, după cum urmează: Sulfina Barbu (PD-L), 
Mircea Duşa (PSD+PC), Ionel Palăr (PNL), Mihai Cristian Apostolache (PSD+PC), 
Korodi Attila (UDMR), Victor Boiangiu (PD-L), 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 
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(PD-L), Zanfir Iorguş (PD-L), Ghervazen Longer (Minorităţile Naţionale), Costică 
Macaleţi (PSD+PC), Antonella Marinescu (PSD+PC), Ludovic Orban (PNL), 
Denes Seres (UDMR), Vasile Filip Soporan (PSD+PC), Nicolae Stan (PD-L), Radu 
Bogdan Ţîmpău (PNL), Eugen Constantin Uricec (PD-L), Lucia Ana Varga (PNL), 
Aurel Vlădoiu (PSD+PC), Sorin Ştefan Zamfirescu (PD-L), fiind absenţi domnii 
deputaţi: Marin Bobeş (PSD+PC), Ioan Oltean (PD-L), Dumitru Pardău (PD-L) şi 
Neculai Răţoi (PSD+PC). 

  
 
PREŞEDINTE,           SECRETAR,   

 
  SULFINA BARBU   MIHAI  CRISTIAN APOSTOLACHE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Red. Consilier parlamentar 
       Baban Mona Georgeta 
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