
 
  Parlamentul României    

Camera Deputaţilor 
 

COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ,                 10.06. 2010        
AMENAJAREA TERITORIULUI SI ECHILIBRU                     Nr. 26/1452 

                        ECOLOGIC   
 

 
SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 

din zilele de 8, 9,10 iunie 2010 
 

Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 
ecologic şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 8, 9, 10 iunie 2010.       
            

La şedinţa din ziua de 8 iunie a.c. au participat ca invitaţi: domnul Tanczos 
Barna, secretar de stat în cadrul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului, 
doamna Alexe Irina, secretar de stat în cadrul Ministerului Administraţiei şi 
Internelor, domnul Dan Valentin Fătuloiu, secretar de stat în cadrul Ministerului 
Administraţiei şi Internelor, domnul Popescu Gheorghe, subsecretar de stat în 
cadrul Ministerului Mediului şi Pădurilor, domnul deputat Holdiş Ioan, domnul 
Nicu Popescu, consilier superior în cadrul Ministerului Finanţelor Publice, doamna 
Manea Florentina director în cadrul Ministerului Mediului şi Pădurilor, domnul 
Stănică Cristian, vicepreşedintele Institutului Naţional de Statistică, doamna 
Căpătînă Claudia, expert în cadrul Institutului Naţional de Statistică, doamna 
Constantinescu Doina, şef serviciu în cadrul Ministerului Economiei, Comerţului şi 
Mediului de Afaceri, doamna Şchiopu Daniela, director în cadrul Ministerului 
Finanţelor Publice, domnul Fira Virgil, director Moviplast SRL, doamna Oana 
Neneciu, coordonator Ecopolis. 

 
La şedinţa din ziua de 9 iunie a.c. au participat ca invitaţi: domnul Dan 

Cârlan, secretar de stat în cadrul Ministerului Mediului şi Pădurilor, domnul 
Ciocoiu Cornel, director în cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor.  

 
 

Lucrările şedinţei din ziua de 8, 9 iunie a.c. au fost conduse de doamna 
deputat Sulfina Barbu, preşedintele Comisiei pentru administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic. 
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Pe ordinea de zi a şedinţei din data de 8 iunie a.c. au figurat următoarele 
puncte: 

 
AVIZE 

 
 

1. PLx 354/2010 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.25/2010 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.58/1998 
privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România  

2. PLx 359/2010 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.34/2010 privind unele măsuri pentru întărirea controlului în 
scopul combaterii transporturilor ilicite de mărfuri şi de persoane. 

3. PL-x 365/2010 Proiect de Lege privind modificarea şi completarea Legii 
organizării şi funcţionării statisticii oficiale în România nr.226/2009 

4. Pl-x 366/2010 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.96/1997 republicată, pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.27/1996 
privind acordarea de facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează în 
unele localităţi din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei "Delta Dunării" 

 
 

SESIZĂRI ÎN FOND 
 

 
5. Pl-x 327/2010  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.20/2010 pentru modificarea art.1 din Ordonanţa Guvernului 
nr.36/2007 privind efectuarea recensământului populaţiei şi al locuinţelor din 
România în anul 2011. 

6. Pl-x 331/2010  Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.28/2010 pentru finanţarea, în anul 2010, a Programului 
"Renaşterea satului românesc - 10 case pentru specialişti" 

7. Pl-x 332/2010  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.29/2010 privind valorificarea surplusului de unităţi ale 
cantităţii atribuite României prin Protocolul de la Kyoto 

8. Pl-x 356/2010  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.31/2010 privind transmiterea unui imobil aflat în domeniul 
public al statului, din administrarea Ministerului Mediului şi Pădurilor-
Administraţia Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării" în administrarea 
Ministerului Apărării Naţionale 

9. Pl-x 357/2010  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.32/2010 privind unele măsuri de ocupare a posturilor din 
sectorul bugetar 

10.  Pl-x 358/2010  Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.33/2010 pentru modificarea art.9 alin.(2) lit.d) din Legea 
nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe 
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11.  Pl-x 360/2010  Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.35/2010 pentru modificarea şi completarea art.2 din Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr.19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre şi 
controlul activităţilor desfăşurate pe plajă 

12.  Pl-x 534/2009 Proiectul Legii Poliţiei Locale   
13. Pl-x 555/2009  Propunere legislativă privind Poliţia Locală 
14.  Pl-x 687/2008 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 

nr.25/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu.  

15.  Pl-x 326/2010  Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.15/2010 pentru modificarea art.13 alin.(2) din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu 

16.  Pl-x 231/2010 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 
articolului 13¹ din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.196/2005 privind 
Fondul pentru mediu 
 
 
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, respectiva propunere legislativă a fost avizată 

negativ cu unanimitate de voturi. 
La punctul 5 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost adoptat cu 

unanimitate de voturi. 
La punctul 6 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost amânat 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, respectivul proiect de lege a fost adoptat cu 

unanimitate de voturi. 
La punctul 9 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost amânat cu 

unanimitate de voturi. 
La punctul 10 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost adoptat cu 

majoritate de voturi (1 obţinere). 
La punctul 11 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost amânat cu 

unanimitate de voturi. 
La punctul 12 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost amânat cu 

unanimitate de voturi. 
La punctul 13 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost amânată 

cu unanimitate de voturi 
La punctul 14 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost amânat cu 

unanimitate de voturi. 
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La punctul 15 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost amânat cu 
unanimitate de voturi. 

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

În ziua de 9 iunie a.c. membri comisiei au reexaminat proiectul de lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.3/2010 pentru modificarea şi 
completarea Legii apelor nr.107/1996 (PL-x 158/2010), ca urmare a retrimiterii 
acestuia la Comisiile sesizate pe fond, în sedinţa Camerei Deputaţilor din 8 iunie 
a.c.,hotărându-se cu unanimitate de voturi întocmirea unui raport suplimentar de 
adoptare, cu amendamente. 

Referitor la Proiectul Legii Poliţiei Locale (Pl-x 534/2009) şi propunerea 
legislativă privind Politia Locală (Pl-x 555/2009), membri comisiei au reluat 
dezbaterea pe articole a rapoartelor preliminare ale Comisiei pentru apărare, ordine 
publică şi siguranţă naţională, în prezenţa reprezentanţilor din partea Guvernului şi au 
hotărât, cu unanimitate de voturi, amânarea celor două proiecte.   
 
 

În ziua de 10 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.      
 
           La lucrările Comisiei din zilele de 8, 9, 10 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),Ghervazen 
Longer (Minorităţile Naţionale), 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 (independent), 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), fiind absent domnul deputat Valeriu 
Ştefan Zgonea (PSD+PC), plecat în delegaţie oficială. 
 
 
 
 

 PREŞEDINTE,           SECRETAR,   
 
SULFINA BARBU      MIHAI CRISTIAN APOSTOLACHE 
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