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AMENAJAREA TERITORIULUI SI ECHILIBRU                      

                        ECOLOGIC   
 

                                                                                     
PROCES VERBAL 

 din zilele de 28, 29 şi 30 aprilie 2009  
 
 

Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 

ecologic şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 28, 29 şi 30 aprilie 2009. 

         La lucrările Comisiei din zilele de 28, 29 şi 30 aprilie 2009, din numărul total 

de 31 deputaţi membri ai Comisiei, au fost prezenţi 25 deputaţi, fiind absenţi domnii 

deputaţi: Relu Fenechiu (Grupul parlamentar al PNL), Vasile Gherasim (Grupul 

parlamentar al PD-L), Ioan Oltean (Grupul parlamentar al PD-L), Ludovic Orban 

(Grupul parlamentar al PNL), Dumitru Pardău (Grupul parlamentar al PD-L) şi 

doamna deputat Sulfina Barbu (Grupul parlamentar al PD-L). 

Lucrările şedinţei Comisiei, din ziua de 28 aprilie 2009, au fost conduse de 

domnul deputat Mircea Duşa, vicepreşedintele Comisiei pentru administraţie 

publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic. 

           Pe ordinea de zi a şedinţei Comisiei, din data de 28 aprilie 2009, au figurat 

următoarele puncte: 

AVIZ 

 

1. PLx 225/2009 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr.19/2009 privind unele măsuri în 

domeniul legislaţiei referitoare la achiziţiile publice 

 

 

SESIZARI IN FOND 
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2. PLx 206/2009 Propunere legislativă privind înfiinţarea comunei 

SCHEIU, prin reorganizarea comunei LUDEŞTI, 

judeţul Dâmboviţa 

3. PLx 212/2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.228/2008 pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative 

4. PLx 223/2009 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr.12/2009 privind declanşarea 

procedurilor de expropriere pentru cauză de utilitate 

publică a imobilelor proprietate privată situate pe 

amplasamentul lucrării de interes local „Pasaj rutier 

denivelat superior Basarab“ 

5. PLx 197/2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.194/2008 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.293/2004 privind Statutul 

funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia 

Naţională a Penitenciarelor 

6. PLx 363/2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul şi acvacultura

 

Propunerea domnului vicepreşedinte Mircea Duşa, de introducere a proiectului 

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), ca punct suplimentar 

pe ordinea de zi, a fost votată favorabil, cu unanimitate de voturi. 
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La punctul 1 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.19/2009 privind unele măsuri în 

domeniul legislaţiei referitoare la achiziţiile publice (PLx 225/2009), ce are ca 

obiect de reglementare simplificarea legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice prin 

modificarea cadrului legal existent, în vederea: creşterii pragurilor privind sumele 

de la care o autoritate publică poate să achiziţioneze direct produse, servicii, lucrări 

sau să achiziţioneze produse, servicii sau lucrări prin cerere de oferte; reducerii 

termenelor de analiză, de către autorităţi, a ofertelor depuse; înfiinţării unei comisii 

de evaluare a activităţii Consiliului Naţional pentru Soluţionarea Contestaţiilor 

(CNSC). 

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

fost adoptat de Senat în şedinţa din 6 aprilie 2009, Consiliul Legislativ a dat aviz 

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

Supus dezbaterilor, respectivul proiect de Lege a fost avizat favorabil, cu 

unanimitate de voturi.  

 

La punctul 2 al ordinii de zi, a fost prezentată propunerea legislativă privind 

înfiinţarea comunei SCHEIU, prin reorganizarea comunei LUDEŞTI, judeţul 

Dâmboviţa (PLx 206/2009).   

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

Consiliul Legislativ a dat aviz favorabil, iar Camera Deputaţilor este prima Cameră 

sesizată.  

Supusă dezbaterilor, respectiva propunerea legislativă a fost adoptată cu 

unanimitate de voturi. 

 

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

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.228/2008 pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative (PLx 212/2009), ce are ca obiect de reglementare 

modificarea şi completarea unor acte normative cu privire la atribuirea contractelor 
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de achiziţie publică, al autorizării executării lucrărilor de construire şi a celor 

privind drumurile, în scopul executării lucrărilor de construire de drumuri de interes 

naţional, în termenele de execuţie stabilite. 

Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 

ecologic, a fost sesizată pentru dezbaterea în fond şi întocmirea unui raport comun 

cu Comisia pentru industrii şi servicii. 

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

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

favorabil, cu observaţii şi propuneri, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a dat 

aviz negativ, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

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

de voturi.  

 

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

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.12/2009 privind declanşarea 

procedurilor de expropriere pentru cauză de utilitate publică a imobilelor proprietate 

privată situate pe amplasamentul lucrării de interes local „Pasaj rutier denivelat 

superior Basarab“ (Plx 223/2008) ce are ca obiect reglementarea declanşării 

procedurilor de expropriere pentru cauză de utilitate publică, a imobilelor proprietate 

privată, situate în amplasamentul lucrării de interes local „Pasaj denivelat Rutier 

Superior Basarab” în vederea continuării şi finalizării acestei lucrări. Totodată, se 

aprobă ca justă despăgubire pentru imobilele vizate a fi expropriate, suma globală 

estimată la 104.720 mii lei. 

Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 

ecologic, a fost sesizată pentru dezbaterea în fond şi întocmirea unui raport comun 

cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi. 

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, Camera Deputaţilor 

este Cameră decizională. 
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Supus dezbaterilor, respectivul proiect de Lege a fost adoptat, cu majoritate 

de voturi (1 abţinere).  

 

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

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.194/2008 pentru modificarea şi 

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

special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor (PLx 197/2009), ce are ca 

obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr.293/2004 privind 

Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a 

Peniteniarelor, în vederea adoptării unor măsuri legislative corespunzătoare pentru 

acoperirea deficitului de personal existent şi evitării părăsirii sistemului 

administraţiei penitenciarelor, de către acest personal, precum şi eliminarea 

discriminărilor create între categoriile de personal din acest sistem la acordarea unor 

drepturi. 

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, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a 

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

Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

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

voturi (1 abţinere). 

 

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

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

acvacultura (PLx 363/2008), ce are ca obiect de reglementare conservarea, 

administrarea şi exploatarea resurselor vii, activitatea de acvacultură, în 

concordanţă cu reglementările Uniunii Europene. Se preconizează înfiinţarea 

Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură, cu personalitate juridică, finanţată 

de la bugetul de stat, în subordinea autorităţii publice centrale care răspunde de 
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pescuit şi acvacultură, autoritate de management a programului operaţional sectorial 

în domeniul pescuitului şi acvaculturii. 

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

încadrează în categoria legilor organice, a fost adoptat de Senat, Consiliul Legislativ 

a dat aviz favorabil, Comisia pentru industrii şi servicii a dat aviz favorabil, cu 

observaţii, Camera Deputaţilor este Cameră Decizională.  

Comisia pentru agricultură,silvicultură, industrie alimentară şi servicii 

specifice a întocmit un raport preliminar favorabil, cu amendamente. 

Supus dezbaterilor pe articole, respectivul proiect de Lege a fost amânat, cu 

unanimitate de voturi, datorită absenţei reprezentanţilor Ministerului Mediului şi a 

celor ai Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale.  

 

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 a fost introdus 

suplimentar pe ordinea de zi, 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 respins, cu unanimitate 

de voturi.  
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În zilele de 29 şi 30 aprilie 2009, lucrările Comisiei s-au desfăşurat pe 

grupuri de lucru şi prin studiu individual asupra propunerilor aflate pe ordinea de zi 

şi amânate. 

 

 
   VICEPREŞEDINTE,                       SECRETAR, 

 

MIRCEA DUŞA                         MIHAI CRISTIAN APOSTOLACHE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Red. Consilier parlamentar 
       Baban Mona Georgeta 
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