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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 

din 27 şi 28 aprilie 2011 
  
 

Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic şi-a 
desfăşurat lucrările în zilele de 27 şi 28 aprilie 2011.     

 
Lucrările şedinţei din 27 aprilie a.c. au fost conduse de doamna deputat Sulfina Barbu, 
preşedintele Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 
ecologic. 

 
Pe ordinea de zi au figurat următoarele puncte: 
 

AVIZE 
 
1. PL-x 149/2011 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice 
2. Pl-x 169/2011 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 
privind reforma în domeniul sănătăţii 
3. PLx 183/2011 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.23/2011 pentru modificarea şi completarea art.22 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri 
financiar-fiscale 
 

SESIZĂRI IN FOND 
 
4. PL-x148/2011Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.9/2011 privind 
stabilirea unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr.1005/2009 al 
Parlamentului European şi al Consiliului din 16 septembrie 2009 privind substanţele care 
diminuează stratul de ozon şi de abrogare a Ordonanţei Guvernului nr.89/1999 privind regimul 
comercial şi introducerea unor restricţii la utilizarea hidrocarburilor halogenate care distrug 
stratul de ozon. 
5. Pl-x 131/2011 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.21 din Legea 
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 



 2 
 

6.  Pl-x 132/2011 Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.215/2001 
a administraţiei publice locale şi a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali 
7. PLx 178/2011 Proiect de Lege pentru aderarea României la Acordul între Confederaţia 
Elveţiană şi Republica Austria privind înfiinţarea şi funcţionarea la Viena a Centrului 
Internaţional pentru Dezvoltarea Politicilor de Migraţie (ICMPD), semnat la Viena la 1 iunie 
1993. 
 
La punctul 1 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat negativ cu unanimitate de 
voturi. 
La punctul 2 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost avizată negativ cu 
majoritate de voturi (4 abţineri). 
La punctul 3 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu majoritate de 
voturi. 
La punctul 4 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost adoptat cu unanimitate de 
voturi. 
La punctul 5 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost respinsă cu majoritate de 
voturi (1 abţinere). 
La punctul 6 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost respinsă cu unanimitate de 
voturi. 
La punctul 7 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost adoptat cu unanimitate de 
voturi. 
 

La lucrările Comisiei din 27 aprilie a.c. din totalul celor 30 de membri au fost prezenţi 30 
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 
(PDL), Marin Bobeş (PDL), Victor Boiangiu (PDL), Dan Bordeianu (PNL), Cristian Buican 
(PNL), Sorin Gheorghe Buta (PDL), Cantaragiu Bogdan (PDL), Mircea Duşa (PSD), Vasile 
Gherasim (PDL), Iorguş Zanfir (PDL), Ghervazen Longer (Minorităţile Naţionale), Costică 
Macaleţi (PSD+PC), Antonella Marinescu (PSD+PC), Carmen Ileana Moldovan (PSD+PC), 
Ioan Oltean (PDL), Cornel Pieptea (PNL), Neculai Răţoi (PSD+PC), Dénes Seres (UDMR), 
Vasile Filip Soporan (independent), Nicolae Stan (independent), Mihaela Stoica (PDL), Lucia 
Ana Varga (PNL),  Aurel Vlădoiu (PSD+PC), Sorin Ştefan Zamfirescu (PDL), Valeriu Zgonea 
(PSD+PC).  

 
La lucrările Comisiei din 28 aprilie a.c. din totalul celor 30 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 
(PDL), Marin Bobeş (PDL), Victor Boiangiu (PDL), Dan Bordeianu (PNL), Cristian Buican 
(PNL), Sorin Gheorghe Buta (PDL), Cantaragiu Bogdan (PDL), Mircea Duşa (PSD), Vasile 
Gherasim (PDL), Iorguş Zanfir (PDL), Ghervazen Longer (Minorităţile Naţionale), Costică 
Macaleţi (PSD+PC), Antonella Marinescu (PSD+PC), Carmen Ileana Moldovan (PSD+PC), 
Ioan Oltean (PDL), Cornel Pieptea (PNL), Neculai Răţoi (PSD+PC), Dénes Seres (UDMR), 
Vasile Filip Soporan (independent), Nicolae Stan (independent), Mihaela Stoica (PDL), Lucia 
Ana Varga (PNL),  Aurel Vlădoiu (PSD+PC), Sorin Ştefan Zamfirescu (PDL), Valeriu Zgonea 
(PSD+PC), fiind absent domnul deputat Ioan Oltean (PDL). 
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În ziua de 28 aprilie 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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