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CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ,                11.06.2010        
AMENAJAREA TERITORIULUI SI ECHILIBRU                      

                        ECOLOGIC   
 

                                                                                    
 
PROCES VERBAL 

        din zilele de 27, 28 şi 29 aprilie 2010  
 

 

Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 

ecologic şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 27, 28 şi 29 aprilie 2010.       

          Din numărul total de 33 membri ai Comisei, în ziua de 27 aprilie a.c., la 

lucrări au fost prezenţi 31 deputaţi, fiind absenţi: domnul deputat Sorin Gheorghe 

Buta (PD-L), domnul deputat Valeriu Zgonea (PSD).  

          Din numărul total de 33 membri ai Comisei, în zilele de 28 şi 29 aprilie a.c., la 

lucrări au fost prezenţi 32 deputaţi, fiind absent domnul deputat Sorin Gheorghe Buta 

(PD-L).  

          La şedinţa din ziua de 27 aprilie a.c. au participat ca invitaţi: domnul Cristian 

Apostol, Secretar de stat în cadrul Ministerului Mediului şi Pădurilor, domnul Dan 

Cârlan Secretar de stat în cadrul Ministerului Mediului şi Pădurilor, doamna Irina 

Alexe, Secretar de stat în cadrul Ministerul Administraţiei şi Internelor, doamna 

Aurelia Ivanovici, consilier în cadrul Ministerului Finanţelor Publice, doamna 

Simona Ghiţă, Consilier în cadrul Ministerului Mediului şi Pădurilor, domnul deputat 

Gheorghe Gabor, doamna senator Doina Silistru, domnul deputat Alin Trăşculescu. 

Lucrările şedinţei din ziua de 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 a şedinţei din data de 27 aprilie a.c. au figurat următoarele 

puncte: 
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AVIZE 

 

1. PLx 115/2010 Propunere legislativă "Legea educaţiei naţionale" 

2. PLx 164/2010 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 

nr.3/2010 pentru aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de 

împrumut, a unor cantităţi de combustibil pentru unii operatori economici 

3. PLx 166/2010 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 

nr.7/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 

nr.43/1997 privind regimul drumurilor 

4. PLx 171/2010 Proiect de Lege pentru completarea art.32² din Ordonanţa 

de urgenţă a Guvernului nr.88/1997 privind privatizarea societăţilor 

comerciale 

5. PLx 173/2010 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de 

convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, precum şi pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.99/2000, privind 

comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, republicată 

6. PLx 177/2010 Propunere legislativă pentru modificarea Anexei 1, poziţia 

13, din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic, nr.407/2006 

7. PLx 178/2010 Propunere legislativă privind modificarea şi completarea 

art.7 şi art.55 din Legea 38 din 20 ianuarie 2003 cu modificările ulterioare 

privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere 

8. PLx 180/2010 Propunere legislativă privind învăţământul superior 

9. PLx 181/2010 Propunere legislativă privind statutul personalului didactic 

10. PLx 182/2010 Propunere legislativă privind învăţământul preuniversitar 

11. PLx 184/2010 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.4/2008 privind prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia 

competiţiilor şi a jocurilor sportive 
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SESIZĂRI IN FOND 

 

12. PLx 22/2010 Proiect de Lege pentru modificarea alin.(1) şi (2) ale art.8 

din Legea nr.7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar, 

republicată 

13. PLx 47/2010 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.215/2001 

a administraţiei publice locale 

14. PLx 101/2010 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.215 din 23 aprilie 2001 a administraţiei publice locale 

15. PLx 158/2010 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.3/2010 pentru modificarea şi completarea Legii apelor 

nr.107/1996 

16. PLx 172/2010 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 

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

acvacultura 

17. PLx 175/2010 Propunere legislativă privind modificarea alineatului 2 al 

articolului 1 din Legea nr.85/1992 privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu 

altă destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor 

economice sau bugetare de stat 

 

La propunerea membrilor Comisiei ordinea de zi pentru şedinţa din ziua de 27 

aprilie a.c. a fost suplimentată cu două puncte, respectiv propunerea legislativă 

privind colectarea selectivă a deşeurilor în instituţiile publice (PLx 127/2010) şi 

proiectul de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.114/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.195/2005 privind protecţia mediului (PLx 909/2007), după care a fost adoptată cu 

unanimitate de voturi. 
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            La punctul 1 al ordinii de zi, a fost prezentată propunerea legislativă "Legea 

educaţiei naţionale" (PLx 115/2010). 

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

Camera Deputaţilor este prima Cameră sesizată, Comisia sesizată în fond este 

Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport, Consiliul Legislativ a avizat 

favorabil cu observaţii şi propuneri, iar Guvernul susţine adoptarea soluţiilor 

propuse în propunerea legislativă. 

Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost avizată favorabil, 

cu unanimitate de voturi. 

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

aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.3/2010 pentru aprobarea scoaterii din rezerva 

de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităţi de combustibil pentru unii operatori 

economici (PLx 164/2010). 

 S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor ordinare, 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, Senatul a adopta proiectul de lege în 

şedinţa din data de 8 aprilie 2010, Comisia sesizată în fond este Comisia pentru 

industrii şi servicii, iar Consiliul Legislativ a avizat favorabil cu observaţii şi 

propuneri. 

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

unanimitate de voturi. 

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

aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.7/2010 pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor (PLx 166/2010). 

 S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor ordinare, 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, Senatul a adopta proiectul de lege în 

şedinţa din data de 8 aprilie 2010, Comisia sesizată în fond este Comisia pentru 

industrii şi servicii, iar Consiliul Legislativ a avizat 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 4 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege pentru 

completarea art.32² din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.88/1997 privind 

privatizarea societăţilor comerciale (PLx 171/2010). 

 S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor ordinare, 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, Senatul a adopta proiectul de lege în 

şedinţa din data de 8 aprilie 2010, Comisia sesizată în fond este Comisia pentru 

politică economică, reformă şi privatizare, Consiliul Legislativ a avizat favorabil cu 

observaţii şi propuneri, iar Guvernul nu susţine adoptarea iniţiativei legislative. 

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

unanimitate de voturi. 

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

modificarea şi completarea Legii nr.61/1991 pentru sancţionarea faptelor de 

încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, precum şi 

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.99/2000, privind 

comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, republicată (PLx 173/2010). 

 S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor ordinare, 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, Senatul a adopta proiectul de lege în 

şedinţa din data de 8 aprilie 2010, Comisia sesizată în fond este Comisia juridică, de 

disciplină şi imunităţi, Consiliul Legislativ a avizat favorabil cu observaţii şi 

propuneri, iar Guvernul nu susţine adoptarea iniţiativei legislative. 

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

majoritate de voturi (3 voturi împotrivă). 

 La punctul 6 al ordinii de zi, a fost prezentată propunerea legislativă pentru 

modificarea Anexei 1, poziţia 13, din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului 

cinegetic, nr.407/2006 (PLx 177/2010). 

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

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, Senatul a respins propunerea 

legislativă în şedinţa din data de 8 aprilie 2010, Comisia sesizată în fond este 
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Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice, 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil cu observaţii şi propuneri, iar Guvernul nu 

susţine adoptarea propunerii legislative. 

Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost respinsă, cu 

majoritate de voturi (4 voturi împotrivă şi 3 abţineri). 

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

modificarea şi completarea art.7 şi art.55 din Legea 38 din 20 ianuarie 2003 cu 

modificările ulterioare privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere 

(PLx 178/2010). 

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

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, Senatul a respins propunerea 

legislativă în şedinţa din data de 8 aprilie 2010, Comisia sesizată în fond este 

Comisia pentru industrii şi servicii, Consiliul Legislativ a avizat negativ, iar 

Guvernul nu susţine adoptarea propunerii legislative. 

Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost avizată negativ cu 

unanimitate de voturi. 

 La punctul 8 al ordinii de zi, a fost prezentată propunerea legislativă privind 

învăţământul superior (PLx 180/2010).  

 S-a arătat că pentru propunerea legislativă sus-menţionată Camera Deputaţilor 

este prima Cameră sesizată, iar Comisia sesizată în fond este Comisia pentru 

învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport, de asemenea s-a mai precizat că nu are avizul 

Consiliului Legislativ, precum şi punctul de vedere al Guvernului. 

 Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost avizată favorabil 

cu unanimitate de voturi. 

 La punctul 9 al ordinii de zi, a fost prezentată propunerea legislativă privind 

statutul personalului didactic (PLx 181/2010). 

  S-a arătat că pentru propunerea legislativă sus-menţionată Camera 

Deputaţilor este prima Cameră sesizată, iar Comisia sesizată în fond este Comisia 

pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport, de asemenea s-a mai precizat că nu are 

avizul Consiliului Legislativ, precum şi punctul de vedere al Guvernului. 
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 Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost avizată favorabil 

cu unanimitate de voturi. 

 La punctul 10 al ordinii de zi, a fost prezentată propunerea legislativă privind 

învăţământul preuniversitar (PLx 182/2010). 

 S-a arătat că pentru propunerea legislativă sus-menţionată Camera Deputaţilor 

este prima Cameră sesizată, iar Comisia sesizată în fond este Comisia pentru 

învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport, de asemenea s-a mai precizat că nu are avizul 

Consiliului Legislativ, precum şi punctul de vedere al Guvernului. 

 Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost avizată favorabil 

cu unanimitate de voturi. 

 La punctul 11 al ordinii de zi, a fost prezentată propunerea legislativă pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.4/2008 privind prevenirea şi combaterea 

violenţei cu ocazia competiţiilor şi a jocurilor sportive (PLx 184/2010). 

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

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, Senatul a respins propunerea 

legislativă în şedinţa din data de 13 aprilie 2010, Comisia sesizată în fond este 

Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport, Consiliul Legislativ a avizat 

favorabil cu observaţii şi propuneri, iar Guvernul susţine adoptarea propunerii 

legislative. 

 Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost avizată favorabil, 

cu unanimitate de voturi. 

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

modificarea alin.(1) şi (2) ale art.8 din Legea nr.7/2006 privind statutul 

funcţionarului public parlamentar, republicată (PLx 22/2010). 

 S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor organice, 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, Senatul a adoptat proiectul de lege în 

şedinţa din 8 februarie 2010, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a avizat negativ, 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială a avizat negativ, iar Consiliul Legislativ a 

avizat favorabil cu observaţii şi propuneri. 
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 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea alin.(1) şi (2) ale 

art.8 din Legea nr.7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar, 

republicată, în vederea stabilirii tipului de misiune pe care o îndeplineşte 

reprezentantul Camerei Deputaţilor şi Senatului pe lângă Parlamentul European, 

precum şi stabilirea cheltuielilor care pot fi decontate pe perioada misiunii sale în 

străinătate 

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

voturi. 

 La punctul 13 al ordinii de zi, a fost prezentată propunerea legislativă pentru 

modificarea Legii nr.215/2001 a administraţiei publice locale (PLx 47/2010). 

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

Camera Deputaţilor este prima Cameră sesizată, Consiliul Legislativ a avizat 

favorabil cu observaţii şi propuneri şi nu are punctul de vedere al Guvernului. 

  Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea Legii 

administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, în scopul împiedicării migrării politice a aleşilor locali. 

Iniţiatorii propun ca validarea consilierilor să fie făcută, în condiţiile legii, de către 

un judecător desemnat de preşedintele instanţei competente din punct de vedere 

teritorial, eliminându-se în acest fel orice abuz sau presiune. 

Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost respinsă, cu 

majoritate de voturi (5 împotriva şi 1 abţinere). 

 La punctul 14 al ordinii de zi, a fost prezentată propunerea legislativă pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.215 din 23 aprilie 2001 a administraţiei publice 

locale (PLx 101/2010). 

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

Camera Deputaţilor este prima Cameră sesizată, Comisia sesizată pentru aviz este 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, Consiliul Legislativ a avizat favorabil cu 

observaţii şi propuneri şi nu are punctul de vedere al Guvernului. 

 Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea Legii 

administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi 
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completările ulterioare, în sensul prevederii exprese a atribuţiei secretarului unităţii 

administrativ-teritoriale de a formula cererea de deschidere a procedurii succesorale 

notariale, atribuţie reglementată de dispoziţiile art.68 alin.(1) din Legea notarilor 

publici şi a activităţii notariale nr.36/1995, cu modificările şi completările ulterioare. 

Totodată, se are în vedere stabilirea drept contravenţie a neîndeplinirii de către 

secretarul unităţii administrativ-teritoriale a respectivei atribuţii. 

 Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost respinsă, cu 

majoritate de voturi (1 abţinere). 

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

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.3/2010 pentru modificarea şi 

completarea Legii apelor nr.107/1996 (PLx 158/2010). 

            S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor organice, 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, Senatul a adoptat proiectul de lege în 

şedinţa din 1 aprilie 2010, Comisiile sesizate pentru aviz sunt: Comisia pentru buget, 

finanţe şi bănci, Comisia pentru industrii şi servicii şi Comisia juridică, de disciplină 

şi imunităţi, iar Consiliul Legislativ a avizat favorabil, cu observaţii şi propuneri. 

 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare aprobarea OUG nr.3/2010 

pentru modificarea şi completarea Legii apelor nr.107/1996, cu modificările şi 

completările ulterioare, astfel încât România să se conformeze scrisorii Comisiei 

Europene referitoare la punerea în întârziere pentru neîndeplinirea obligaţiei de 

transpunere corectă şi completă a Directivei Parlamentului European şi a Consiliului 

nr. 60/2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei 

(transmisă la 1 decembrie 2008, scrisoarea a scos în evidenţă anumite carenţe ale 

procesului de transpunere a directivei cadru ape în legislaţia naţională prin 

modificările succesive aduse Legii 107/1996.) 

 Totodată, Comisia a transmis şi un aviz motivat adresat României privind 

neîndeplinirea obligaţiei de transpunere corectă şi completă a Directivei nr. 60/2000 

de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, neadoptarea 

acestui act normativ putând conduce la declanşarea următoarei etape a procedurii de 

infringement şi anume faza contencioasă a acţiunii împotriva României.  
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 În mod subsecvent, prin actul normativ se asigură şi transpunerea parţială a 

dispoziţiilor Directivei nr. 2007/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 

23 octombrie 2007 privind evaluarea şi gestionarea riscurilor de inundaţii, al cărui 

termen limită de transpunere pentru statele membre a fost 25.11.2009. 

 Măsuri cuprinse în lege: măsuri privind prevenirea deteriorării stării corpurilor 

de apă de suprafaţă, reducerea poluării cu substanţe periculoase, reglementarea 

injectării în straturi de foarte mare adâncime a apelor cu conţinut de substanţe care 

rezultă în urma operaţiunilor de exploatare şi extracţie a hidrocarburilor, realizarea 

evaluărilor preliminare a riscurilor, identificarea arealelor de risc, realizarea hărţii de 

hazard, etc.) 

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

voturi. 

 La punctul 16 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.23/2008 privind 

pescuitul şi acvacultura (PLx 172/2010). 

 S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor ordinare, 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, Senatul a adoptat proiectul de lege în 

şedinţa din data de 8 aprilie 2010, Comisiile sesizate pentru aviz sunt Comisia pentru 

industrii şi servicii şi Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, Consiliul Legislativ 

a avizat favorabil, cu observaţii şi propuneri, iar Guvernul susţine adoptarea 

iniţiativei legislative. 

 Proiectul de lege are ca obiect modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul şi acvacultura, aprobată cu 

modificări şi completări prin Legea nr.317/2009, în scopul creşterii accesibilităţii 

persoanelor fizice la practicarea pescuitului sportiv sau de agrement, precum şi a 

sprijinirii micilor întreprinzători în domeniu. 

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

voturi. 

 La punctul 17 al ordinii de zi, a fost prezentată propunerea legislativă privind 

modificarea alineatului 2 al articolului 1 din Legea nr.85/1992 privind vânzarea de 
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locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile 

unităţilor economice sau bugetare de stat (PLx 175/2010). 

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

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, Senatul a respins propunerea 

legislativă, Comisiile sesizate pentru aviz sunt Comisia juridică, de disciplină şi 

imunităţi şi Comisia pentru buget, finanţe şi bănci,  Consiliul Legislativ a avizat 

favorabil, iar Guvernul nu susţine adoptarea propunerii legislative. 

 Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare introducerea unei noi 

excepţii în cuprinsul alin.(2) al art.1, astfel încât locuinţele construite din fondurile 

statului aflate, în prezent, în patrimoniul unor societăţi comerciale cu capital integral 

privat, să nu poată fi achiziţionate de titularii contractelor de închiriere. 

Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost respinsă, cu 

unanimitate de voturi. 

Punctele introduse suplimentar pe ordinea de zi, respectiv propunerea 

legislativă privind colectarea selectivă a deşeurilor în instituţiile publice (PLx 

127/2010) şi proiectul de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.114/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.195/2005 privind protecţia mediului (PLx 909/2007), au fost amânate 

cu unanimitate de voturi. 

În zilele de 28 şi 29 aprilie 2010, 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             MIHAI CRISTIAN APOSTOLACHE 
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