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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
din zilele de 9, 10 şi 11 martie 2010 

 
 

Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 
ecologic şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 9, 10 şi 11 martie 2010.       
            
          La şedinţa din ziua de 9 martie a.c. au participat ca invitaţi: domnul Tanczos 
Barna, Secretar de Stat în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, 
domnul Mircea Ioan Cotoşman, Secretar de Stat în cadrul Ministerului Mediului şi 
Pădurilor, doamna Irina Alexe, Secretar de Stat Secretar de Stat în cadrul 
Ministerului Administraţiei şi Internelor, doamna Anca Ginavar, Director general în 
cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, domnul Silviu Megan, 
Director general în cadrul Ministerului Mediului şi Pădurilor, doamna Aurelia 
Ivanovici, Consilier superior în cadrul Ministerului Finanţelor Publice. 
 

Lucrările şedinţei din ziua de 9 martie a.c. au fost conduse de doamna Sulfina 
Barbu, preşedintele Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic. 
 

Pe ordinea de zi a şedinţei din data de 9 martie a.c. au figurat următoarele 
puncte: 

SESIZĂRI IN FOND 
 

1. PLx 176/2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.164/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind protecţia mediului 
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2. PLx 577/2009 Proiect de Lege privind completarea Anexei la Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.51/2006 pentru aprobarea Programul naţional privind 
sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală 

3. PLx 4/2010 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
393/2004 privind statutul aleşilor locali 

4. PLx 5/2010 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea legii 
administraţiei publice, Legea 215/2001 republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare 

5. PLx 15/2010 Propunere legislativă pentru înfiinţarea satului Culmea, judeţul 
Constanţa prin reorganizarea oraşului Ovidiu, judeţul Constanţa 

6. PLx 18/2010 Propunere legislativă privind statutul chiriaşilor 
7. PLx 22/2010 Proiect de Lege pentru modificarea alin.(1) şi (2) ale art.8 din 

Legea nr.7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar, 
republicată 

8. PLx 28/2010 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.350 din 06/07/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul 
 
Pentru şedinţa din data de 9 martie a.c., ordinea de zi a fost prezentată 

plenului Comisiei de către doamna preşedinte Sulfina Barbu şi a fost adoptată cu 
unanimitate de voturi. 

La punctul 1 al ordinii de zi, respectivul proiect de Lege a fost amânat cu 
unanimitate de voturi. 

La punctul 2 al ordinii de zi, respectivul proiect de Lege a fost adoptat, cu 
amendamente admise, cu unanimitate de voturi. 

La punctul 3 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost respinsă, 
cu unanimitate de voturi. 

La punctul 4 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost respinsă, 
cu unanimitate de voturi. 

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

La punctul 6 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost amânată, 
cu unanimitate de voturi. 

La punctul 7 al ordinii de zi, respectivul proiect de Lege a fost adoptat cu 
unanimitate de voturi. 

La punctul 8 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost respinsă, 
cu unanimitate de voturi. 

 
În cadrul şedinţei, doamna preşedinte Sulfina Barbu a prezentat propunerea 

venită din partea domnului Viorel Hrebenciuc, Liderul Grupului parlamentar al 
PSD+PC, cu privire la numirea domnului deputat Ion Călin, în funcţia de 
vicepreşedinte al Comisiei, în locul domnului deputat Mircea Duşa, menţionând că 
acestă funcţie revine grupului parlamentar al PSD+PC, conform algoritmului politic 
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şi după repartizarea funcţiilor între partidele politice, cu respectarea prevederilor 
art.45 alin.(2) şi (3) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat.   
 

În zilele de 10 şi 11 martie 2010, lucrările s-au desfăşurat pe grupuri de lucru, 
prin studierea proiectelor de lege şi a altor documente înregistrate la Comisie. 
 
           La lucrările Comisiei din zilele de 9, 10 şi 11 martie 2010, din totalul celor 33 
de membri, au fost prezenţi 31 deputaţi, după cum urmează: Sulfina Barbu     (PD-L), 
Mircea Duşa (PSD+PC), Ionel Palăr (PNL), Mihai Cristian Apostolache (PSD+PC), 
Edler András György (UDMR), Marin Bobeş (PD-L), Victor Boiangiu (PD-L), Dan 
Bordeianu (Independent), Cristian Buican (PNL), Bogdan Cantaragiu (PD-L), Ion 
Călin (PSD+PC), Gheorghe Ciocan (PSD+PC), Relu Fenechiu (PNL), Vasile 
Gherasim (PD-L), Zanfir Iorguş (PD-L), Costică Macaleţi (PSD+PC), Antonella 
Marinescu (PSD+PC), Dan Nica (PSD+PC), Ioan Oltean (PD-L), Cornel Pieptea 
(PNL), Neculai Răţoi (PSD+PC), Dénes Seres (UDMR), Vasile Filip Soporan 
(independent), Nicolae Stan (PD-L), Claudiu Ţaga (PNL), Radu Bogdan Ţâmpău 
(PNL), Eugen Constantin Uricec (PD-L), Lucia Ana Varga (PNL), Aurel Vlădoiu 
(PSD+PC), Sorin Ştefan Zamfirescu (PD-L), Valeriu Ştefan Zgonea (PSD+PC), fiind 
absenţi: domnul deputat Sorin Gheorghe Buta (PD-L) şi domnul deputat Ghervazen 
Longer (Minorităţile Naţionale). 
 
 

 PREŞEDINTE,           SECRETAR,   
 
SULFINA BARBU      MIHAI  CRISTIAN APOSTOLACHE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Red. Consilier parlamentar 
       Baban Mona Georgeta 
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