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AMENAJAREA TERITORIULUI SI ECHILIBRU                      

                        ECOLOGIC   
 

                                                                                    
PROCES VERBAL 

             din zilele 19, 20, 21 octombrie 2010 
 

Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 

ecologic şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 19, 20 şi 21 octombrie 2010.       

Din numărul total de 32 membri ai Comisiei, în zilele 19, 20 şi 21 octombrie 

a.c., la lucrări au fost prezenţi 31 deputaţi, fiind absentă doamna deputat Lucia Ana 

Varga (PNL). 

La şedinţele din 19 şi 20 octombrie a.c. au participat ca invitaţi: domnul 

deputat Bode Lucian şi domnul Gheorghe Constantin, director în cadrul   

Ministerului Mediului şi Pădurilor. 

Lucrările şedinţei din 19 şi 20 octombrie a.c. au fost conduse de doamna 

deputat Sulfina Barbu, preşedintele Comisiei pentru administraţie publică, 

amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic. 

Pentru şedinţele din 19 şi 20 octombrie a.c., la propunerea doamnei 

preşedinte Sulfina Barbu s-a introdus pe ordinea de zi, la poziţia 5, un punct 

suplimentar: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii  nr. 

82/1993 privind construirea Rezervaţiei “Delta Dunării”(Plx 586/2009). Propunerea 

a fost acceptată de către membri Comisiei cu unanimitate de voturi. 

Pe ordinea de zi a şedinţelor din 19 şi 20 octombrie a.c. au figurat următoarele 

puncte: 

SESIZĂRI ÎN FOND 

 

1. PL-x 310/2010 Proiect de Lege privind siguranţa digurilor. 

2. PL-x 408/2010 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.48/2010 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din 

domeniul sănătăţii în vederea descentralizării. 
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3. PL-x 709/2009 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.105/2009 privind unele măsuri în domeniul funcţiei publice, precum 

şi pentru întărirea capacităţii manageriale la nivelul serviciilor publice deconcentrate 

ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din 

unităţile administrativ-teritoriale şi ale altor servicii publice, precum şi pentru 

reglementarea unor măsuri privind cabinetul demnitarului din administraţia publică 

centrală şi locală, cancelaria prefectului şi cabinetul alesului local. 

  4. PL-x 428/2010 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.35/2008 pentru 

alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru 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. 

5. Plx 586/2009 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii  

nr. 82/1993 privind construirea Rezervaţiei “Delta Dunării”.  

 

Ordinea de zi pentru şedinţele din 19 şi 20 octombrie a.c. a fost prezentată 

plenului Comisiei de către domna preşedintele Sulfina Barbu şi a fost adoptată cu 

unanimitate de voturi.  

 

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

siguranţa digurilor (PL-x 310/2010), ce are ca obiect de reglementare stabilirea unor 

măsuri privind siguranţa digurilor de protecţie împotriva inundaţiilor, precum şi 

stabilirea obligaţiilor ce le revin deţinătorilor, cu orice titlu, a acestor diguri. 

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

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, Senatul a adoptat proiectul de lege în 

şedinţa din 3 mai 2010, Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul de lege, 

Guvernul susţine adoptarea acestui proiect de lege, sub rezerva însuşirii 

amendamentelor Ministerului Mediului şi Pădurilor. 

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

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

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.48/2010 pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative din domeniul sănătăţii în vederea descentralizării 

(PL-x 408/2010), ce are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea unor 

acte normative din domeniul sănătăţii în vederea descentralizării, intervenţiile 

legislative vizând, potrivit Notei de fundamentare, „creşterea implicării autorităţilor 

administraţiei publice locale în coordonarea activităţii spitalului şi stabilirea cadrului 

legal pentru gestionarea eficientă a asistenţei medicale acordată în unele unităţi 

sanitare cu paturi". Totodată, este propusă stabilirea unei noi clasificări a spitalelor, 

în funcţie de competenţe, precum şi a modalităţii de plată a obligaţiilor restante la 

furnizorii de medicamente, materiale sanitare şi utilităţi. 

 Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 

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

Comisia pentru sănătate şi familie. 

 Camera Deputaţilor este Cameră decizională, Senatul a adoptat proiectul de 

lege în şedinţa din 24 august 2010, Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul 

de lege, Consiliul Economic şi Social avizează favorabil. 

 Supus dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost adoptat cu 

unanimitate voturi. 

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

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.105/2009 privind unele măsuri în 

domeniul funcţiei publice, precum şi pentru întărirea capacităţii manageriale la 

nivelul serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale 

administraţiei publice centrale din unităţile administrativ-teritoriale şi ale altor 

servicii publice, precum şi pentru reglementarea unor măsuri privind cabinetul 

demnitarului din administraţia publică centrală şi locală, cancelaria prefectului şi 

cabinetul alesului local (PL-x 709/2009), ce are ca obiect de reglementare 

modificarea şi completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, 

cu modificările şi completările ulterioare, prin care se urmăreşte asigurarea creşterii 

gradului de mobilitate a funcţionarilor publici, precum şi o mai riguroasă 
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reglementare şi standardizare în ceea ce priveşte regimul juridic al funcţiei publice.

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

şi Camera Deputaţilor este Cameră decizională, Senatul a adotat proiectul de lege în 

şedinţa din 16 decembrie 2009, (adoptata în conditiile art.75 alin.2 teza a III-a din 

Constitutie), proiectul de Lege a fost retrimis la Comisia pentru administraţie 

publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic în data de - 21.09.2010, 

Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul de ordonanţă,  Consiliul Economic 

şi Social avizează favorabil. 

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

de voturi (2 voturi împotrivă şi 1 abţinere). 

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

completarea Legii nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi 

pentru 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  (PL-x 428/2010), ce are ca obiect 

de reglementare completarea art.29 din Legea nr.35/2008 pentru alegerea Camerei 

Deputaţilor şi a Senatului şi pentru 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 cu 

un nou alineat, alin. (11), astfel încât propunerile de candidaţi sa fie însoţite de 

certificatul de cazier judiciar şi adeverinţă medicală. 

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 arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor organice şi 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, Senatul a adoptat proiectul de lege 

în şedinţa din 30 iunie  2010, Consiliul Legislativ avizează favorabil, Guvernul 

susţine prezentul proiect de lege. 

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

de voturi (5 voturi împotrivă şi 1 abţinere). 
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Punct suplimentar 

La punctul 5 al ordinii de zi, a fost prezentată propunerea legislativă pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.82/1993 privind constituirea Rezervaţiei 

Biosferei "Delta Dunării" (Plx 586/2009), ce are ca obiect de reglementare 

modificarea şi completarea Legii nr.82/1993 privind constituirea Rezervaţiei 

Biosferei „Delta Dunării“, cu modificările ulterioare, în scopul eficientizării 

procesului de administrare a Rezervaţiei, al creării unui cadru legislativ unitar, 

armonizat cu legislaţia specifică, adoptată ulterior intrării în vigoare a actului 

normativ de bază, precum şi în scopul îmbunătăţirii calităţii vieţii populaţiei din 

zonă. 

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

şi Camera Deputaţilor este Cameră decizională, Senatul a respins propunerea 

legislativă în şedinţa din 9 noiembrie 2009, Consiliul Legislativ a dat aviz favorabil 

cu observaţii şi propuneri, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a dat aviz favorabil 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice a dat 

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

favorabil. 

Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost adoptată cu 

unanimitate voturi. 

DIVERSE 

La punctul 1 al sectiunii diverse, domnul deputat Răţoi Neculai a ridicat 

problema modificării Legii nr.215/2001 privind administratia publica locală, 

amintind că în cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor s-a constituit un grup 

de lucru  pentru crearea unui  Cod Administrativ al României care ar urma să 

cuprindă toată legislaţia pe domeniul administraţiei publice. Domnul deputat a dorit 

să ştie care este stadiul lucrarilor şi când va primi Comisia proiectul final. 

  Din grupul de lucru creat la nivelul Ministerului fac parte următorii deputaţi ai 

Comisiei: Gherasim Vasile, Iorguş Zanfir şi Deneş Sereş.  
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Domnul deputat Vasile Gherasim a prezentat stadiul la care a ajuns grupul de lucru 

şi a explicat că la finalizarea proiectului va prezenta membrilor comisiei o informare 

cu privire la Codul Administrativ al României. 

 

În ziua de 21 octombrie 2010, lucrările s-au desfăşurat în cadrul grupurilor de 

lucru constituite în vederea studierii proiectelor de lege şi a altor documente 

înregistrate la Comisie.     

 
 
PREŞEDINTE,           SECRETAR,   

 
        SULFINA BARBU                            GHEORGHE CIOCAN 
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