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                        ECOLOGIC   
 

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
din zilele de 1 , 2, 3 iunie 2010 

 
Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 

ecologic şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 1, 2, 3 iunie 2010.       
            

La şedinţele din ziua de 1, 2 iunie a.c. au participat ca invitaţi: domnul Andrei 
Haschi, secretar de stat în cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, 
doamna Alexe Irina, secretar de stat în cadrul Ministerului Administraţiei şi 
Internelor, domnul Ştefan Gati, secretar de stat în cadrul Secretariatului General al 
Guvernului, domnul Timiş Vasile, secretar de stat în cadrul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional, domnul senator Sergiu Nicolaescu, domnul deputat Ovidiu 
Ganţ, doamna Melinda Kerekes, director general adjunct APIA, doamna Anca 
Ginavar, director în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, 
Dumitrescu Monica, consilier superior în cadrul Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie 
pentru Agricultură (APIA), domnul colonel Alniţei Marin în cadrul Ministerului 
Apărării Naţionale, domnul Nenciu Paul Avram, consilier juridic în cadrul 
Ministerului Apărării Naţionale. 
 

Lucrările şedinţei din ziua de 1, 2 iunie a.c. au fost conduse de doamna 
deputat Sulfina Barbu, preşedintele Comisiei pentru administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic. 
 

Pe ordinea de zi a şedinţei din data de 1, 2 iunie a.c. au figurat următoarele 
puncte: 

 
AVIZE 

 
1. PLx 328/2010 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.21/2010 privind executarea serviciilor de aerofotogrammetrie 
şi de realizare a ortofotoplanurilor pe teritoriul României pentru Ministerului 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 
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2. PLx 330/2010 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.24/2010 privind implementarea programului de încurajare a 
consumului de fructe în şcoli 

3. PLx 333/2010 Proiect de Lege privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
Sistemului Informatic Naţional de Semnalări şi participarea României la 
Sistemul de Informaţii Schengen.  

4. PLx 339/2010 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.39/2005 privind cinematografia  

5. PLx 347/2010 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.329 din 5 
noiembrie 2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, 
raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi 
respectarea acordurilor – cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar 
Internaţional 

6. PLx 350/2010 Propunere legislativă pentru modificarea legii 247/2005 
privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri 
adiacente, Titlul VI. 

 
 

SESIZĂRI ÎN FOND 
 
 

7. PLx 201/2010 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a 
Ministerelor 

8. PLx 226/2010  Proiect de Lege pentru modificarea art.64 lit.c) din Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul şi acvacultura 

9. PLx 264/2010 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.317/2009 privind pescuitul şi acvacultura 

10.  PLx 335/2010  Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.67 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul şi 
acvacultura 

11.  PLx 343/2010 Propunere legislativă de modificare şi completare a Legii 
nr.317/2009 pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 
nr.23/2008 privind pescuitul şi acvacultura 

12.  PLx 230/2010 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.50/1991 privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri privind 
realizarea locuinţelor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

13. PLx 262/2010 Propunere legislativă privind modificarea şi completarea 
articolului 4 din Legea nr.50 din 29 iulie 1991 privind autorizarea executării 
lucrărilor de construcţii cu modificările şi completările ulterioare 

14. PLx 344/2010 Propunere legislativă privind modificarea articolului 40 din 
Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcţii, a articolului 4 din 
Ordonanţa Guvernului nr.63/2001 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat 
în Construcţii – I.S.C., precum şi modificarea articolului 30 din Legea 
nr.50/1991, republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii 
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15.  PLx 260/2010  Propunere legislativă privind modificarea şi completarea 
Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul. 

16.  PLx 261/2010   Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 
art.IV din Legea nr.242 din 23 iunie 2009 privind aprobarea O.G. nr.27/2008 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.350/2001 privind amenajarea 
teritoriului şi urbanismul 

 
 

La punctul 1 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat 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 avizat favorabil 
cu unanimitate de voturi. 

La punctul 4 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil 
cu unanimitate de voturi. 

La punctul 5 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost avizată 
negativ cu majoritate de voturi (5 voturi împotrivă, 1 abţinere). 

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

La punctul 7 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost respinsă, 
cu majoritate de voturi (2 abţineri)  

La punctul 8 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost amânat cu 
unanimitate de voturi. 

La punctul 9 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost amânată cu 
unanimitate de voturi. 

La punctul 10 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost amânată 
cu unanimitate de voturi. 

La punctul 11 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost amânată 
cu unanimitate de voturi. 

La punctul 12 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativa a fost respinsă 
cu unanimitate de voturi. 

La punctul 13 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativa a fost respinsă 
cu unanimitate de voturi. 

La punctul 14 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativa a fost respinsă 
cu unanimitate de voturi. 

La punctul 15 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativa a fost respinsă 
cu unanimitate de voturi. 

La punctul 16 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativa a fost respinsă 
cu unanimitate de voturi. 
 

În ziua de 3 iunie 2010, lucrările s-au desfăşurat în cadrul grupurilor de lucru 
constituite în vederea studierii proiectelor de lege şi a altor documente înregistrate la 
Comisie.      
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           La lucrările Comisiei din zilele de 1, 2, 3 iunie 2010, din totalul celor 33 de 
membri au fost prezenţi 32 deputaţi, după cum urmează: Sulfina Barbu (PD-L), Ion 
Călin (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), Sorin Gheorghe Buta (PD-L), 
Bogdan Cantaragiu (PD-L), Gheorghe Ciocan (PSD+PC), Mircea Duşa (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 absent domnul deputat: Ghervazen Longer 
(Minorităţile Naţionale). 
 
 
 
 
 
 
 

 PREŞEDINTE,           SECRETAR,   
 
SULFINA BARBU      MIHAI CRISTIAN APOSTOLACHE 
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