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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 

din zilele de 23, 24 iunie 2010 
 
 

Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 
ecologic şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 23, 24 iunie 2010.       
            

La şedinţa din ziua de 23 iunie a.c. au participat ca invitaţi: domnul Dan 
Cârlan, secretar de stat în cadrul Ministerului Mediului şi Pădurilor, domnul 
Gheorghe Popescu, preşedinte Administraţia Fondului pentru Mediu, domnul Sorin 
Găman, director general în cadrul Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului 
de Afaceri, doamna Claudia Cojocaru, consilier în cadrul Administraţiei Fondului 
pentru Mediu,  doamna Manuela Manole, consilier în cadrul Ministerului 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. 
 

Lucrările şedinţelor din 23, 24 iunie a.c. au fost conduse de doamna deputat 
Sulfina Barbu, preşedintele Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea 
teritoriului şi echilibru ecologic. 

Pentru şedinţa din data de 23 iunie a.c., la propunerea doamnei preşedinte 
Sulfina Barbu, acceptată în unanimitate, s-a introdus pe ordinea de zi, la punctul 18, 
proiectul de Lege privind transmiterea către Consiliul Local al Minicipiului Tulcea a 
dreptului de administrare asupra unui bun aflat în domeniul public al statului şi în 
administrarea Administraţiei Naţionale “Apele Române” prin Direcţia Apelor 
Dobrogea – Litoral (PLx. 309/2010). 
 
 

SESIZĂRI ÎN FOND 
 

1. Pl-x 251/2010 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.106/2008 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică a 
terenurilor necesare lucrărilor miniere pentru exploatarea zăcămintelor de 
lignit. 
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2. Pl-x 277/ Propunere legislativă pentru modificarea articolului 8 din Legea 
vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006. 

3. Pl-x 336/2010 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.52/2003 privind 
transparenţa decizională în administraţia publică. 

4.  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. 

5.  Pl-x 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. 

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

7.  Pl-x 264/2010  Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.317/2009 privind pescuitul şi acvacultura. 

8.  Pl-x 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.  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. 

10.  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. 

11.  Pl-x 259/2010 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.340/2004 privind instituţia prefectului, republicată 

12.  Pl-x 283/2010 Propunere legislativă privind "Programul naţional pentru 
construirea caselor noi în locul caselor cu risc crescut de prăbuşire în cazul 
unor inundaţii" 

13.  Pl-x 285/2010 Propunere legislativă privind unele măsuri pentru asigurarea 
spaţiilor necesare desfăşurării activităţii confederaţiilor sindicale 
reprezentative la nivel naţional 

14.  PL-x 310/2010 Proiect de Lege privind siguranţa digurilor. 
15.  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" 

16.  PL-x 345/2010 Propunere legislativă privind completarea şi modificarea 
alineatului (4) al articolului 96 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 
nr.195/2005 privind protecţia mediului, precum şi modificarea şi completarea 
alineatului (1) al articolului 26 din Legea nr.360/2003 privind regimul 
substanţelor şi preparatelor chimice periculoase. 

17.  PL-x 351/2010 Propunere legislativă privind reorganizarea comunei 
Lenauheim, judeţul Timiş şi reînfiinţarea comunelor Lenauheim, Grabaţi şi 
Bulgăruş 
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18.  PL-x 309/2010 Proiect de Lege privind transmiterea către Consiliul 
Local al Minicipiului Tulcea a dreptului de administrare asupra unui 
bun aflat în domeniul public al statului şi în administrarea 
Administraţiei Naţionale “Apele Române” prin Direcţia Apelor 
Dobrogea – Litoral. 

 
La punctul 1 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost adoptată cu 

unanimitate de voturi. 
La punctul 2 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost amânată cu 

unanimitate de voturi. 
La punctul 3 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost adoptat cu 

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

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

unanimitate de voturi. 
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, respectivul proiect de lege a fost adoptat cu 

majoritate de voturi (2 abţineri). 
La punctul 10 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost respinsă 

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 legislativă a fost respinsă 

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. 
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. 
La punctul 17 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost amânată 

cu unanimitate de voturi. 
La punctul 18 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost adoptat cu 

unanimitate de voturi. 
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În ziua de 24 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 23, 24 iunie 2010, din totalul celor 33 de 
membri au fost prezenţi 31 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), 
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), 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 Relu Fenechiu 
(PNL), plecat în delegaţie oficială şi domnul Claudiu Ţaga (PNL), aflat în concediu 
de odihnă. 
 
 
 
 
 
 

 PREŞEDINTE,           SECRETAR,   
 
SULFINA BARBU          GHEORGHE CIOCAN 
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