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                        ECOLOGIC   
 

                                                                       
SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 

din ziua de 10 iunie 2009 
 
 

Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 
ecologic şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 10 iunie 2009. 
         
         La dezbateri, au participat ca invitaţi, în ziua de 10 iunie 2009: domnul Ioan 
Andreica, Secretar de Stat în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei, 
domnul Vlad Marcoci, Preşedinte al Administraţiei Naţionale a Fondului pentru 
Mediu, domnul Mihail Fâcă, Preşedinte al Agenţiei Naţionale pentru Protecţia 
Mediului, doamna Liliana Vârtopeanu, Consilier în cadrul Ministerului Mediului, 
domnul Adrian Chesaru, Consilier în cadrul Ministerului Mediului, domnul Dan 
Iaru, Director în cadrul Secretariatului General al Guvernului, domnul Mihai 
Busuioc, Preşedinte al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, 
domnul Stamatiade Cristian, Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei, 
domnul Marin Pătuleanu, Consilier în cadrul Ministerului Administraţiei şi 
Internelor, domnul Bădin Cătălin, Şef serviciu în cadrul Agenţiei Naţionale de 
Cadastru şi Publicitate Imobiliară, domnul Vajda Zsombor, Director adjunct în 
cadrul Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale, doamna Ciocan 
Camelia, Consilier în cadrul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii. 
 
          Pe ordinea de zi a şedinţei Comisiei, din data de 10 iunie 2009, au figurat 
următoarele puncte: 
 

SESIZARI IN FOND 
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1. PLx 182/2009 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.24/2007 privind reglementarea şi administrarea 
spaţiilor verzi din zonele urbane 

2. PLx 909/2007 Proiect de Lege privind respingerea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.114/2007 penreu modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.195/2005 privind protecţia mediului 

3. PLx 176/2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.164/2008 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.195/2005 privind protecţia mediului 

4. PLx 212/2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.228/2008 pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative 

5. PLx 220/2009 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvenului nr.18/2009 privind creşterea performanţei 
energetice a blocurilor de locuinţe 

6. PLx 252/2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.15/2009 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la 
prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului 

7. PLx 259/2009 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.7/2006 
privind statutul funcţionarului public parlamentar 

8. PLx 251/2009 Propunere legislativă privind înfiinţarea comunei 
Serdanu, prin reorganizarea comunei Lunguleţu, 
jud.Dâmboviţa 

9. PLx 605/2008 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.94/2008 pentru stabilirea unor măsuri 
privind punerea în circulaţie a paşapoartelor electronice, 
precum şi producerea altor documente de călătorie 

10. PLx 687/2008 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.25/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul 
pentru mediu 

 
 
 

AVIZE 
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11. PLx 271/2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr.27/2009 pentru modificarea Ordonanţei 
Guvernului nr.42/2004 privind organizarea activităţii 
sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, precum 
şi a Hotărârii Guvernului nr.130/2006 privind organizarea 
şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare 
şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din 
subordinea acesteia 

12. PLx 274/2009 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între 
Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare 
privind colaborarea în domeniul prevenirii şi combaterii 
criminalităţii transfrontaliere, semnat la Szeged la 21 
octombrie 2008 

13. PLx 279/2009 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr.78/2000 privind omologarea, 
eliberarea cărţii de identitate şi certificarea autenticităţii 
vehiculelor rutiere în vederea înmatriculării sau 
înregistrării acestora în România 

 
 

La punctul 1 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost  amânat, cu 
unanimitate de voturi. 

La punctele 2 şi 3 ale ordinii de zi, respectivele proiecte de lege au fost  
amânate, cu unanimitate de voturi.   

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

La punctele 5 şi 6 ale ordinii de zi, respectivele proiecte de lege au fost  
amânate, cu unanimitate de voturi.  

La punctul 7 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost  respinsă, 
cu unanimitate de voturi. 

La punctul 8 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost  amânată, 
cu unanimitate de voturi. 

La punctul 9 al ordinii de zi, pentru respectivul proiect de lege a fost  adoptat, 
cu unanimitate de voturi. 

La punctul 10 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost  adoptat, cu 
amendamente, cu unanimitate de voturi. 
La punctele 11, 12 şi 13 ale ordinii de zi, respectivele proiecte de lege au fost  
avizate favorabil, cu unanimitate de voturi. 
 
           La lucrările Comisiei din ziua de 10 iunie 2009, din totalul celor 31 de 
membri, au fost prezenţi 29 deputaţi, după cum urmează: Sulfina Barbu (PD-L), 
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Mircea Duşa (PSD+PC), Ionel Palăr (PNL), Mihai Cristian Apostolache (PSD+PC), 
Korodi Attila (UDMR), Marin Bobeş (PSD+PC), Victor Boiangiu (PD-L), Dan 
Bordeianu (PNL), Cristian Buican (PNL), Sorin Gheorghe Buta (PD-L), Bogdan 
Cantaragiu (PD-L), Ion Călin (PSD+PC), Gheorghe Ciocan (PSD+PC), Relu 
Fenechiu (PNL), Vasile Gherasim (PD-L), Zanfir Iorguş (PD-L), Ghervazen 
Longher (Minorităţile Naţionale), Costică Macaleţi (PSD+PC), Antonella Marinescu 
(PSD+PC), Ludovic Orban (PNL)  Neculai Răţoi (PSD+PC), Dumitru Pardău (PD-
L), Denes Seres (UDMR), Vasile Filip Soporan (PSD+PC), Nicolae Stan (PD-L), 
Radu Bogdan Ţîmpău (PNL), Eugen Constantin Uricec (PD-L), Lucia Ana Varga 
(PNL), Aurel Vlădoiu (PSD+PC), Sorin Ştefan Zamfirescu (PD-L), fiind absenţi 
domnii deputaţi: Dumitru Pardău (PD-L) şi Ioan Oltean (PD-L).   
 
 

 
 PREŞEDINTE,           SECRETAR,   

 
    SULFINA BARBU   MIHAI  CRISTIAN APOSTOLACHE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Red. Consilier parlamentar 
       Baban Mona Georgeta 
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