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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
din 24, 25, 26 şi 27 ianuarie 2011 

 
Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic şi-a 
desfăşurat lucrările în zilele de 24, 25, 26 şi 27 ianuarie 2011.       
 
La şedinţele din 24, 25, 26 ianuarie a.c. au participat ca invitaţi: doamna Irina Alexe, 
chestor de poliţie - Şef departament în cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, 
domnul Cojoc Marin, director general adjunct în cadrul Ministerului Finantelor Publice şi 
domnul Marinescu Dan, director în cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor. 

 
Lucrările şedinţelor din 24, 25, 26 ianuarie 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 şedinţelor din 24, 25, 26 ianuarie a.c. au figurat următoarele puncte: 
 

SESIZĂRI IN FOND 
 
1. PLx 442/2009 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.7 din Legea 

50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare 

2. PLx 141/2010 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.90/2003 
privind vânzarea spaţiilor aflate în proprietatea privată a statului sau a unităţilor 
administrativ-teritoriale, destinate sediilor partidelor politice 

3. PLx 285/2010 Propunere legislativă privind unele măsuri pentru asigurarea spaţiilor 
necesare desfăşurării activităţii confederaţiilor sindicale reprezentative la nivel naţional 

4. PLx 410/2010 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.273/2006 privind finanţele publice 
locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare 

5. PLx 501/2010 Proiect de Lege pentru modificarea art.32 alin.(3) din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind protecţia mediului 
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6. PLx 775/2010 Propunere legislativă pentru modificarea art.19 alin.1 lit.e din Legea 
nr.340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului 

7. PLx 707/2010 Propunere legislativă privind schimbarea denumirii comunei Brazii, 
judeţul Ialomiţa, în Răduleşti 

 
AVIZE 

 
8. PLx 840/2010 Propunere legislativă pentru modificarea art.11 alin.(1) din Legea 

contenciosului administrativ nr.554/2004 
9. PLx 842/2010 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.92/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.9/2010 privind aprobarea Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor în 
domenii prioritare pentru economia românească, finanţate din instrumentele structurale 
ale Uniunii Europene alocate României, precum şi pentru reglementarea unor măsuri 
privind majorarea capitalului social al Fondului Naţional de Garantare a Creditelor 
pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii S.A.-I.F.N. 

10.  PLx 843/2010 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.93/2010 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, unor 
cantităţi de combustibili pentru unii operatori economici, precum şi prorogarea 
termenului prevăzut la art.1 din Ordonanţa Guvernului nr.3/2010 pentru aprobarea 
scoaterii din rezerva de stat, sub forma de împrumut, a unor cantităţi de combustibil 
pentru unii operatori economici 

11.  PLx 845/2010 Proiect de Lege pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie 
12.  PLx 857/2010 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 

privind reforma în domeniul sănătăţii 
13.  PLx 855/2010 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.60/1991 privind organizarea 

şi desfăşurarea adunărilor publice 
14.  PLx 860/2010 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.360 din 

6 iunie 2002, privind Statutul Poliţistului 
15.  PLx 871/2010 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.95/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.21/2010 privind executarea serviciilor de aerofotogrammetrie şi de realizare a 
ortofotoplanurilor pe teritoriul României pentru Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale 

16.  PLx 873/2010 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.98/2010 privind identificarea, desemnarea şi protecţia infrastructurilor critice 

17.  PLx 883/2010 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.333/2003 privind paza 
obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor 

 

La punctul 1 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost amânată 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, respectiva propunere legislativă a fost amânată cu unanimitate 
de voturi. 
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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, respectivul proiect de Lege a fost amânat 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, respectiva propunere legislativă a fost avizată negativ cu 
unanimitate de voturi. 
La punctul 9 al ordinii de zi, respectivul proiect de Lege a fost avizat favorabil cu 
unanimitate de voturi. 
La punctul 10 al ordinii de zi, respectivul proiect de Lege a fost avizat favorabil cu 
unanimitate de voturi. 
La punctul 11 al ordinii de zi, respectivul proiect de Lege a fost avizat negativ cu 
unanimitate de voturi. 
La punctul 12 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost avizată negativ cu 
unanimitate de voturi. 
La punctul 13 al ordinii de zi, respectivul proiect de Lege a fost avizat favorabil cu 
unanimitate de voturi. 
La punctul 14 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost avizată negativ cu 
unanimitate de voturi. 
La punctul 15 al ordinii de zi, respectivul proiect de Lege a fost avizat favorabil cu 
unanimitate de voturi. 
La punctul 16 al ordinii de zi, respectivul proiect de Lege a fost avizat favorabil cu 
unanimitate de voturi. 
La punctul 17 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost avizată negativ cu 
unanimitate de voturi 
 

 
La lucrările Comisiei din 24, 25, 26 şi 27 ianuarie a.c. din totalul celor 31 de membri au 
fost prezenţi 29 deputaţi, după cum urmează: Sulfina Barbu (PDL), Ion Călin (PSD+PC), 
Ionel Palăr (PNL), Gheorghe Ciocan (PSD+PC), Edler András György (UDMR), Mihai 
Cristian Apostolache (PSD+PC), Marin Bobeş (PDL), Victor Boiangiu (PDL), Dan 
Bordeianu (Independent), Cristian Buican (PNL), Bogdan Cantaragiu (PDL), Relu 
Fenechiu (PNL),Vasile Gherasim (PDL), Zanfir Iorguş (PDL), Ghervazen Longer 
(Minorităţile Naţionale), Costică Macaleţi (PSD+PC), Antonella Marinescu (PSD+PC), 
Dan Nica (PSD+PC), Cornel Pieptea (PNL), Neculai Răţoi (PSD+PC), Dénes Seres 
(UDMR), Vasile Filip Soporan (independent), Nicolae Stan (independent), Claudiu Ţaga 
(independent), Eugen Constantin Uricec (PDL), Lucia Ana Varga (PNL), Aurel Vlădoiu 
(PSD+PC), Sorin Ştefan Zamfirescu (PDL), domnul Valeriu Ştefan Zgonea (PSD+PC), 
fiind absenţi: Sorin Gheorghe Buta (PDL) şi Ioan Oltean (PDL). 
 



 4 
 

În ziua de 27 ianuarie 2011, 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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