
 
  PARLAMENTUL ROMÂNIEI    

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 
COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ,                 26.03.2009        
AMENAJAREA TERITORIULUI SI ECHILIBRU                      

                        ECOLOGIC   
 

 
                                                                                  

PROCES VERBAL 
 din zilele de 24, 25 şi 26 martie 2009  

 
 

Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 

ecologic şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 24, 25 şi 26 martie 2009. 

          La lucrările şedinţei Comisiei din zilele de 24 martie 2009, din numărul total 

de 31 deputaţi membri ai Comisiei, au fost prezenţi 29 deputaţi, fiind absenţi domnii 

deputaţi: domnul deputat Costică Macaleţi (Grupul parlamentar al PSD+PC) şi 

domnul deputat Ioan Oltean (Grupul parlamentar al PD-L), iar domnul deputat 

Ludovic Orban (Grupul parlamentar al PNL), a fost înlocuit de domnul deputat Ion 

Tabugan (Grupul parlamentar al PNL). 

La lucrările Comisiei din zilele de 25 şi 26 martie 2009, din numărul total de 

31 deputaţi membri ai Comisiei, au fost prezenţi 28 deputaţi, fiind absenţi domnii 

deputaţi: domnul deputat Costică Macaleţi (Grupul parlamentar al PSD+PC), 

domnul deputat Ioan Oltean (Grupul parlamentar al PD-L) şi domnul deputat 

Ludovic Orban (Grupul parlamentar al PNL). 

           Lucrările şedinţei Comisiei, din ziua de 24 martie 2009, 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 Comisiei, au figurat următoarele puncte: 

AVIZE 
 

1. PLx 188/2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.20/2009 pentru modificarea art.13 alin.(2) şi 

(3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.30/2007 privind 

organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi 

Internelor şi pentru reorganizarea unor unităţi din subordinea 

Ministerului Administraţiei şi Internelor 

 

SESIZARI IN FOND 

 

2. PLx 323/2007 Proiect de Lege pentru reglementarea sprijinului financiar 

acordat tinerilor şi familiilor de tineri la închirierea locuinţei 

3. PLx 716/2007 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale 

protejate, consevarea habitatelor naturale, a florei şi faunei 

sălbatice 

4. PLx 177/2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.154/2008 pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2007 privind 

regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor 

naturale, a florei şi faunei sălbatice şi a Legii vânătorii şi a 

protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006 

5. PLx 61/2008 Proiect de Lege pentru modificarea art.6 din Legea 

nr.33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate 

publică, cu modificările şi completările ulterioare 



 3 
 

6. PLx 69/2009 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.96/2002 privind acordarea de 

produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din clasele I-

VIII din învăţământul de stat, precum şi pentru copiii 

preşcolari din grădiniţele de stat cu program normal de 4 ore 

7. PLx 80/2009 Propunere legislativă privind salarizarea bugetarilor 

 8. PLx 116/2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.140/2008 pentru modificarea art.3 alin.(1) din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.45/2008 privind unele 

măsuri pentru întărirea capacităţii administrative a României 

în vederea îndeplinirii obligaţiilor ce îi revin în calitatea sa de 

stat membru al Uniunii Europene 

 9. PLx 130/2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 

nr.24/2008 pentru modificarea alin.(2) al art.1 din Legea 

nr.509/2006 privind acordarea de miere de albine ca 

supliment nutritiv pentru preşcolari şi elevii din clasele I-IV 

din învăţământul de stat şi confesional 

 10. PLx 185/2009 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.17/2009 privind desfiinţarea Cancelariei 

Primului-Ministru şi stabilirea unor măsuri pentru 

reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului 

11. PLx 137/2009 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.162/2008 privind transferul ansamblului de 

atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii 

Publice către autorităţile administraţiei publice locale 

12. PLx 144/2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.210/2008 pentru completarea Legii locuinţei 

nr.114/1996 
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13. PLx 249/2008 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţeide urgenţă a 

Guvernului nr.4/2008 pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici 

dinAdministraţia Naţională a Penitenciarelor 

14. PLx 632/2008 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar 

15. PLx 666/2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.92/2008 privind statutul funcţionarului public 

denumit manager public 

 
La punctul 1 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.20/2009 pentru modificarea 

art.13 alin.(2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.30/2007 privind 

organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor şi pentru 

reorganizarea unor unităţi din subordinea Ministerului Administraţiei şi 

Internelor (PLx 188/2009), ce are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.30/2007 privind organizarea 

şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, şi pentru reorganizarea 

unor unităţi din subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor. 

Modificările aduse prin ordonanţa de urgenţă vizează în principal: 

reorganizarea Aparatului Central al Ministerului Administraţiei şi Internelor; 

reconsiderarea structurilor de ordine şi siguranţă publică din subordinea 

Ministerului Administraţiei şi Internelor; reorganizarea Brigăzii Speciale de 

Intervenţie a Jandarmeriei prin preluarea Grupului Special de Protecţie şi 

Intervenţie „Acvila“. 

 

S-a arătat că proiectul de Lege se încadrează în categoria legilor organice şi 

Consiliul Legislativ a dat aviz favorabil, cu observaţii şi propuneri.  
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Supus dezbaterilor, respectivul proiect de Lege a fost avizat favorabil, cu 

unanimitate de voturi. 

 
La punctul 2 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege pentru 

reglementarea sprijinului financiar acordat tinerilor şi familiilor de tineri la 

închirierea locuinţei (PLx 323/2007), ce are ca obiect de reglementare sprijinul 

financiar acordat tinerilor şi familiilor de tineri la închirierea locuinţei, acest sprijin 

constând în plata de la bugetul de stat, a 50% din cuantumul chiriei stabilită prin 

contractul de închiriere, dacă persoanele sus-menţionate în vârstă de până la 35 de 

ani fac dovada că locuiesc efectiv în locuinţă şi dacă realizează venituri/persoană sub 

venitul mediu lunar pe economie. 

S-a arătat că proiectul de Lege se încadrează în categoria legilor ordinare şi a 

fost adoptat de Senat, în şedinţa din 26 aprilie 2006, Consiliul Legislativ a dat aviz 

favorabil, Guvernul nu susţine adoptarea.  

S-a menţionat că Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului 

şi echilibru ecologic, a fost sesizată pentru dezbatere pe fond şi întocmirea unui 

raport comun cu Comisia pentru buget, finanţe şi bănci. 

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a întocmit un raport preliminar de 

respingere. 

Supus dezbaterilor, respectivul proiect de Lege a fost respins, cu unanimitate 

de voturi. 

 

           La punctul 3 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor 

naturale protejate, consevarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice     

(PLx 716/2007). 

Proiectul de lege asigură transpunerea definiţiilor cuprinse în directivele din 

domeniul protecţiei naturii. Au fost introduse articole noi privind procedurile de 

evaluare a impactului programelor şi planurilor privind ariile naturale protejate. S-a 
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stabilit sistemul de monitorizare a stării de conservare a habitatelor naturale şi a 

speciilor sălbatice de interes comunitar, precum şi sancţiunile aplicabile în cazul 

nerespectării prevederilor stipulate în Regulamentul Comisiei Europene. 

S-a menţionat că la data de 28. 11.2007 a fost întocmit şi predat un Raport de 

aprobare a proiectului de Lege, ce a fost retrimis la Comisie, de către plenul Camerei 

Deputaţilor, în vederea reexaminării şi întocmirii unui raport suplimentar, deoarece 

ordonanţa în forma publicată, necesită foarte multe clarificări şi îmbunătăţiri, în 

vederea atingerii obiectivelor privind conservarea diversităţii biologice şi pentru 

îmbunătăţirea administrării ariilor naturale protejate. 

S-a arătat că proiectul de Lege se încadrează în categoria legilor organice şi a 

fost adoptat de Senat, Consiliul Legislativ a dat aviz favorabil, Comisia juridică, de 

disciplină şi imunităţi a dat aviz favorabil. 

În cadrul dezbaterilor, au fost propuşi ca raportori: doamna deputat Sulfina 

Barbu, doamna deputat Lucia Varga şi domnul deputat Attila Korodi, după care 

respectivul proiect de Lege a fost amânat, cu unanimitate de voturi. Termen 

amânare: 1 lună. 

 
La punctul 4 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.154/2008 pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor 

naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice şi a 

Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006 (PLx 177/2009). 

Proiectul de ordonanţă de urgenţă are ca obiect de reglementare modificarea 

şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2007 privind regimul 

ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei 

sălbatice, precum şi a Legii vânătării şi a protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006, 

cu modificările şi completările ulterioare. 

Recent, Parlamentul a adoptat Legea nr.215/2008 de modificare şi 

completarea a Legii vânătării şi a protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006. 
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S-a arătat că proiectul de Lege se încadrează în categoria legilor organice şi a 

fost adoptat de Senat, în şedinţa din 4 martie 2009, Consiliul Legislativ a dat aviz 

favorabil, cu observaţii şi propuneri.  

În cadrul dezbaterilor, au fost propuşi ca raportori: doamna deputat Sulfina 

Barbu, doamna deputat Lucia Varga şi domnul deputat Attila Korodi, după care 

respectivul proiect de Lege a fost amânat, cu unanimitate de voturi. Termen 

amânare: 1 lună. 

 
            La punctul 5 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege Proiect de 

Lege pentru modificarea art.6 din Legea nr.33/1994 privind exproprierea pentru 

cauză de utilitate publică, cu modificările şi completările ulterioare (PLx 61/2008),  

ce are ca obiect de reglementare modificarea art.6 din Legea privind exproprierea 

pentru cauză de utilitate publică, nr.33 din 1994, în sensul introducerii parcurilor, 

grădinilor botanice, grădinilor zoologice şi bazelor sportive, proprietate publică şi 

privată aflate în administrarea consiliilor locale şi a Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti şi amenajate din bani publici, în cadrul lucrărilor de utilitate 

publică. 

S-a arătat că proiectul de Lege se încadrează în categoria legilor organice şi a 

fost adoptat de Senat, Consiliul Legislativ a dat aviz favorabil, Comisia juridică de 

disciplină şi imunităţi a dat aviz favorabil.  

           S-a menţionat că în data de 27.11.2008 a fost întocmit şi predat un raport de 

adoptare cu amendamente admise a proiectului de Lege, iar în data de 3.02.2009, în 

plenul Camerei Deputaţilor a hotărât retrimiterea la Comisie, în vederea reexaminării 

şi depunerii unui nou raport. 

 

Supus dezbaterilor, respectivul proiect de Lege a fost respins, cu majoritate de 

voturi (1 abţinere). 

 



 8 
 

La punctul 6 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.96/2002 privind 

acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din clasele I-VIII din 

învăţământul de stat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat cu 

program normal de 4 ore (PLx 69/2009), ce are ca obiect de reglementare 

modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.96/2002 privind acordarea de 

produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din clasele I-IV din învăţământul de 

stat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat cu program normal de 4 

ore, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.16/2003, cu modificările 

ulterioare, în sensul acordării gratuite de produse lactate şi de panificaţie tuturor 

copiilor din învăţământul preşcolar de stat. 

S-a arătat că proiectul de Lege se încadrează în categoria legilor ordinare şi a 

fost adoptat de Senat, în şedinţa din 9 februarie 2009, Consiliul Legislativ a dat aviz 

favorabil, cu observaţii şi propuneri, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

Supus dezbaterilor, respectivul proiect de Lege a fost amânat, cu unanimitate 

de voturi, la cererea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării, pentru a se 

formula un punct de vedere. Termen amânare: 2 săptămâni. 

 

La punctul 7 al ordinii de zi, a fost prezentată propunerea legislativă privind 

salarizarea bugetarilor (PLx 80/2009), ce are ca obiect de reglementare adoptarea 

unor măsuri privind salarizarea bugetarilor, având ca scop, potrivit expunerii de 

motive, elaborarea unei legislaţii unitare în ceea ce priveşte salarizarea bugetarilor, 

având în vedere discrepanţele dintre nivelul veniturilor diferitelor categorii de 

salariaţi plătiţi din bani publici (ex: magistraţi, procurori etc). 

S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor ordinare 

şi a fost respinsă de Senat, Consiliul Legislativ a dat aviz favorabil, Comisia juridică, 

de disciplină şi imunităţi, a dat aviz negativ, Comisia pentru buget a dat aviz negativ. 

S-a mai menţionat că în data de 17 martie 2009, s-a primit un raport 

preliminar de respingere, din partea Comisiei pentru muncă şi protecţie socială. 
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Supusă dezbaterilor, respectiva propunerea legislativă a fost respinsă, cu 

unanimitate de voturi. 

 
La punctul 8 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.140/2008 pentru modificarea art.3 

alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.45/2008 privind unele măsuri 

pentru întărirea capacităţii administrative a României, în vederea îndeplinirii 

obligaţiilor ce îi revin în calitatea sa de stat membru al Uniunii Europene           (PLx 

116/2009), ce are ca obiect de reglementare modificarea alin.(1) al art.3 din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.45/2008 privind unele măsuri pentru întărirea 

capacităţii administrative a României în vederea îndeplinirii obligaţiilor ce îi revin în 

calitate de stat membru al Uniunii Europene, în sensul ca textul să facă trimitere la 

prevederile Hotărârii Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind 

organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi 

completările ulterioare, deoarece Hotărârea Guvernului nr.1209/2003 la care textul 

se referă în prezent, a fost abrogată. 

S-a arătat că proiectul de Lege se încadrează în categoria legilor organice şi a 

fost adoptat de Senat, Consiliul Legislativ a dat aviz favorabil.   

S-a mai menţionat că în data de 17 martie 2009, s-a primit un raport 

preliminar favorabil, din partea Comisiei pentru muncă şi protecţie socială. 

Supus dezbaterilor, respectivul proiect de Lege a fost adoptat, cu majoritate 

de voturi (1 abţinere). 

 

La punctul 9 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.24/2008 pentru modificarea alin.(2) al art.1 din 

Legea nr.509/2006 privind acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv pentru 

preşcolari şi elevii din clasele I-IV din învăţământul de stat şi confesional (PLx 

130/2009), ce are ca obiect de reglementare modificarea alin.(2) al art.1 din Legea 
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nr.509/2006 privind acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv pentru 

preşcolarii şi elevii din clasele I-IV din învăţământul de stat şi confesional. 

S-a arătat că proiectul de Lege se încadrează în categoria legilor ordinare şi a 

fost adoptat de Senat, Consiliul Legislativ a dat aviz favorabil, Comisia pentru 

buget a dat aviz favorabil, Comisia juridică de disciplină şi imunităţi a dat aviz 

favorabil, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

S-a menţionat, de asemenea, că s-a primit un raport preliminar favorabil, din 

partea Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport. 

Supus dezbaterilor, respectivul proiect de Lege a fost adoptat, cu majoritate 

de voturi (1 abţinere). 

 

La punctul 10 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.17/2009 privind desfiinţarea 

Cancelariei Primului-Ministru şi stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea 

aparatului de lucru al Guvernului (PLx 185/2009).   

S-a arătat că proiectul de Lege se încadrează în categoria legilor organice şi a 

fost adoptat de Senat, în şedinţa din 4 martie 2009, Consiliul Legislativ a dat aviz 

favorabil, cu observaţii şi propuneri, Camera Deputaţilor este primă Cameră 

sesizată. 

Supus dezbaterilor, respectivul proiect de Lege a fost adoptat, cu 

amendamente, cu majoritate de voturi (2 împotrivă). 

 

La punctul 11 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.162/2008 privind transferul 

ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice 

către autorităţile administraţiei publice locale (PLx 137/2009), ce are ca obiect de 

reglementare descentralizarea sistemului sanitar.  

Intervenţiile legislative vizează transferul unor atribuţii şi competenţe ale 

Ministerului Sănătăţii Publice către autorităţile administraţiei publice locale, 
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precum şi asigurarea resurselor umane, materiale şi financiare necesare exercitării 

acestora, pentru a asigura o legătură între serviciile medicale şi cele sociale la 

nivelul comunităţilor, măsură care contribuie la creşterea eficienţei intervenţiilor de 

sănătate publică prin activităţi medicale curative, profilactice, de supraveghere a 

stării de sănătate a populaţiei din zonele greu accesibile. 

S-a arătat că proiectul de Lege se încadrează în categoria legilor ordinare şi a 

fost adoptat de Senat, în şedinţa din 23 februarie 2009, Consiliul Legislativ a dat 

aviz favorabil, cu observaţii şi propuneri, Camera Deputaţilor este Cameră 

decizională. 

 Comisia pentru administraţie publică,amenajarea teritoriului şi echilibru 

ecologic a fost sesizată pentru dezbatere în fond şi întocmirea unui raport comun cu 

Comisia pentru sănătate şi famile. 

Supus dezbaterilor, respectivul proiect de Lege a fost amânat, cu unanimitate 

de voturi, la cererea Ministerului Sănătăţii. Termen amânare: 1 săptămână. 

 

La punctul 12 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.210/2008 pentru completarea 

Legii locuinţei nr.114/1996 (PLx 144/2009), ce are ca obiect de reglementare 

completarea Legii locuinţei, nr.114/1996 cu o definiţie a condominiului mai amplă 

decât cea dată de Legea nr.230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 

asociaţiilor de proprietari, deoarece această din urmă lege are în vedere doar 

clădirile de locuinţe aflate în proprietatea a cel puţin trei persoane. 

S-a arătat că proiectul de Lege se încadrează în categoria legilor organice şi a 

fost adoptat de Senat, în şedinţa din 25 februarie 2009, Consiliul Legislativ a dat 

aviz favorabil, cu observaţii şi propuneri, Camera Deputaţilor este Cameră 

decizională. 

Supus dezbaterilor, respectivul proiect de Lege a fost adoptat, cu unanimitate 

de voturi. 
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La punctul 13 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.4/2008 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici din 

Administraţia Naţională a Penitenciarelor (PLx 249/2008), ce are ca obiect de 

reglementare modificarea şi completarea Legii nr.293/2004 privind Statutul 

funcţionarilor publici din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, în vederea 

realizării cadrului legislativ adecvat acestei categorii de funcţionari publici cu statut 

special şi corelării cu prevederile Legii nr.275/2006 privind executarea pedepselor şi a 

măsurilor dispuse de organele judiciare, în cursul procesului penal. 

S-a precizat că în raport de conţinutul şi natura sa, proiectul de Lege se 

încadrează în categoria legilor organice şi a fost adoptat de Senat, Camera Deputaţilor 

este Cameră decizională, Consiliul Legislativ a dat aviz favorabil, Comisia juridică, de 

disciplină şi imunităţi a dat aviz favorabil, Comisia pentru muncă şi protecţie socială a 

dat aviz favorabil. 

S-a arătat că la data de 19.09.2008 a fost întocmit un raport de aprobare cu 

amendamente admise, a proiectului de Lege, iar în data de 3.02.2008, plenul Camerei 

Deputaţilor a hotărât retrimiterea proiectului de Lege, la Comisie, în vederea 

reexaminării şi depunerii unui nou raport. 

În luna decembrie 2008, a fost publicată OUG nr.194/2008 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special 

din Administraţia Naţională a Penitenciarelor. 

În data de 26.02.2009 s-a depus raportul suplimentar de aprobare, în forma 

adoptată de Senat, iar în data de 10.03.2009, plenul Camerei Deputaţilor a hotărât 

retrimitere la Comisie a proiectului de Lege şi întocmirea unui nou raport. 

Supus dezbaterii, respectivul proiect de Lege a fost amânat, cu  unanimitate de 

voturi. 

 

La punctul 14 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.7/2006 privind statutul funcţionarului public 
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parlamentar (PLx 632/2008), ce are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea Legii nr.7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

S-a arătat că proiectul de Lege se încadrează în categoria legilor organice şi a 

fost adoptat de Senat, Consiliul Legislativ a dat aviz favorabil, Comisia juridică, de 

disciplină şi imunităţi a dat aviz favorabil, Camera Deputaţilor este Cameră 

decizională. 

S-a menţionat că iniţial a fost întocmit un raport de adoptare, cu amendamente, 

iar în şedinţa din 2 martie 2009, plenul Camerei Deputaţilor a hotărât retrimiterea 

proiectului de Lege, la Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi 

echilibru ecologic, în vederea reexaminării şi depunerii unui nou raport.  

Supus dezbaterilor, respectivul proiect de Lege a fost adoptat, cu 

amendamente admise şi respinse, cu unanimitate de voturi. 

 

La punctul 15 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.92/2008 privind statutul 

funcţionarului public denumit manager public (PLx 666/2008), ce are ca obiect de 

reglementare adoptarea unui cadru normativ îmbunătăţit privind Statutul 

managerului public, în vederea eliminării unor disfuncţionalităţi legate atât de 

modalitatea de definire a funcţiei, cât şi de mecanismele prevăzute iniţial, prin cadrul 

normativ aprobat pentru organizarea şi dezvoltarea carierei managerilor publici. 

S-a arătat că proiectul de Lege se încadrează în categoria legilor organice şi a 

fost adoptat de Senat, în şedinţa din 29 octombrie 2008, Consiliul Legislativ a dat 

aviz favorabil, Camera Deputaţilor este Cameră decizională.  

S-a menţionat că a fost întocmit un raport de adoptare, cu un amendament 

admis, iar în şedinţa din 17 martie 2009, plenul Camerei Deputaţilor a hotărât 

retrimiterea proiectului de Lege, la Comisia pentru administraţie publică, 

amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic, în vederea reexaminării şi întocmirii 

unui nou raport.  
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Supus dezbaterilor, respectivul proiect de Lege a fost adoptat, cu 

amendamente admise, cu majoritate de voturi (1 abţinere). 

  

           La propunerea doamnei preşedinte Sulfina Barbu, a fost votată favorabil, cu 

majoritate de voturi (2 abţineri), introducerea ca punct suplimentar pe ordinea de zi, 

a proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 119/1996 cu 

privire la actele de stare civilă (Plx 565/2008).   

         După dezbatere, respectivul proiect de Lege a fost adoptat, cu amendamente, 

cu majoritate de voturi (1 abţinere). 

 

În ziua de 24 martie 2009, lucrările au continuat cu şedinţa comună a 

Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic, 

şi a Comisiei pentru agricultură, silvicultură şi servicii specifice. 

Pe ordinea de zi a şedinţei comune a figurat proiectul de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul şi 

acvacultura (Plx 363/2008). 

Supus dezbaterilor, respectivul proiect de Lege a fost amânat, pentru 

studierea amendamentelor depuse, în ziua şedinţei, la cele două Comisii sesizate în 

fond şi s-a aprobat, cu unanimitate de voturi, propunerea domnului preşedinte 

Valeriu Tabără, de a se întocmi un raport preliminar, de către Comisia pentru 

agricultură, silvicultură şi servicii specifice, raport ce va fi prezentat membrilor 

Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic.   

 

În ziua de 25 martie 2009, lucrările au continuat cu studierea proiectelor de 

Lege şi a propunerilor legislative aflate pe agenda de lucru a Comisiei. Totodată,   s-

au desfăşurat şi întâlniri ale grupurilor de lucru, cu raportorii desemnaţi pentru 

anumite proiecte de Lege. 
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În ziua de 26 martie 2009, lucrările Comisiei s-au desfăşurat prin studiu 

individual asupra propunerilor aflate pe ordinea de zi şi amânate. 

 
 
    PREŞEDINTE,                       SECRETAR, 

 

SULFINA BARBU                   MIHAI CRISTIAN APOSTOLACHE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Red. Consilier parlamentar 
       Baban Mona Georgeta 
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