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COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ,               30.06. 2010        
AMENAJAREA TERITORIULUI SI ECHILIBRU                      

                        ECOLOGIC   
 

                                                                                    
PROCES VERBAL 

             din zilele de 28 şi 30 iunie 2010 
 

Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 

ecologic şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 28 şi 30 iunie 2010.       

  Din numărul total de 33 membri ai Comisiei, în zilele de 28, 30 iunie a.c., la 

lucrări au fost prezenţi 32 deputaţi, fiind absent: domnul deputat Ţaga Claudiu 

(PNL), aflat în concediu de odihnă. 

La şedinţa din ziua de 28 iunie a.c. au participat ca invitaţi: doamna Irina 

Alexe, secretar de stat în cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, domnul 

Munteanu Sorin, secretar de stat în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi 

Turismului,domnul Lixandru Marian, şef serviciu în cadrul Ministerului 

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, domnul Marius Vasiliu, consilier în cadrul 

Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, domnul Bogdan Ghinea, consilier 

în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, doamna Manuela 

Manole, consilier în cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. 

Lucrările şedinţei din 28 iunie a.c. au fost conduse de doamna deputat Sulfina 

Barbu, preşedintele Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi 

echilibru ecologic. 

Pentru şedinţa din data de 28 iunie a.c., la propunerea doamnei preşedinte 

Sulfina Barbu, acceptată în unanimitate, s-au introdus pe ordinea de zi două puncte 

suplimentare, la poziţiile 8 şi 9: proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.184/2001 privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect, republicată 

(PLx. 388/2010) şi propunerea legislativă privind stabilirea şi sancţionarea 

contravenţiilor silvice (PLx. 390/2010). 

Pe ordinea de zi a şedinţei din data de 28 iunie a.c. au figurat următoarele 

puncte: 
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1. Pl-x 343/2010 Propunere legislativă de modificare şi completare a Legii 

nr.317/2009 pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 

nr.23/2008 privind pescuitul şi acvacultura. 

2. Pl-x 335/2010 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.67 din 

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

acvacultura. 

3.  Pl-x 264/2010  Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.317/2009 privind pescuitul şi acvacultura. 

4.  Pl-x 226/2010 Proiect de Lege pentru modificarea art.64 lit.c) din Ordonanţa 

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

5.  Pl-x 360/2010 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.35/2010 pentru modificarea şi completarea art.2 din Ordonanţa 

de urgenţă a Guvernului nr.19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre şi 

controlul activităţilor desfăşurate pe plajă  

6. PL-x 308/2010 Proiect de Lege privind transmiterea către Consiliul Local al 

Municipiului Roman a dreptului de administrare asupra unui bun aflat în 

domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale 

"Apele Române " în vederea realizării obiectivului de investiţii " 

Microhidrocentrală pe râul Moldova, în Municipiul Roman- judeţul Neamţ" 

7. PL-x 377/2010 Proiect de Lege pentru ratificarea amendamentelor la anexele 

A, B şi C ale Convenţiei privind poluanţii organici persistenţi, adoptată la 

Stockholm la 22 mai 2001, adoptate prin deciziile SC-4/10, SC-4/11, SC-

4/12, SC-4/13, SC-4/14, SC-4/15, SC-4/16, SC-4/17 şi SC-4/18 cu ocazia 

celei de-a patra reuniuni a Conferinţei Părţilor la Geneva la 4-8 mai 2009. 

8. PL-x 388/2010 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.184/2001 privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect, 

republicată 

 

AVIZ 
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9. PLx 390/2010 Propunere legislativă privind stabilirea şi sancţionarea    

contravenţiilor silvice. 

Ordinea de zi pentru şedinţele din 28 şi 30 iunie a.c. a fost prezentată plenului 

Comisiei de către doamna preşedinte Sulfina Barbu şi a fost adoptată cu unanimitate 

de voturi.   

La punctul 1 al ordinii de zi a fost prezentată  propunerea legislativă de 

modificare şi completare a Legii nr.317/2009 pentru aprobarea Ordonanţei de 

Urgenţă a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul şi acvacultura (PLx 343/2010), 

ce are ca obiect de reglementare  modificarea lit.c) şi d) ale art.64 din Ordonanţa de 

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

modificări şi completări prin Legea nr.317/2009. 

Prin proiect se preconizează ca pescuitul sturionilor în alt scop decât pentru 

repopulare, precum şi deţinerea, transportul, comercializarea sturionilor, produselor 

şi subproduselor de sturioni, cu excepţia celor proveniţi din acvacultura, fară 

documente sau marcaje justificative legale, să constituie infracţiuni. 

Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 

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

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice. 

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

şi Camera Deputaţilor este Cameră decizională, Senatul a respins propunerea 

legislativă în şedinţa din 17 mai 2010, Consiliul Legislativ a dat aviz favorabil cu 

observaţii şi propuneri. 

Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost respinsă cu 

unanimitate de voturi. 

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

modificarea alin.(1) al art.67 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.23/2008 

privind pescuitul şi acvacultura (Pl-x  335/2010), ce are ca obiect de reglementare  

modificarea alin.(l) al art.67 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.23/2008 

privind pescuitul şi acvacultura, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 

nr.317/2009, în sensul extinderii sferei categoriilor de persoane care au calitatea de 
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organe de constatare şi de agenţi constatatori în cazul săvârşirii infracţiunilor şi, 

respectiv, a contravenţiilor prevăzute în actul normativ de bază. 

Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 

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

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice. 

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

şi Camera Deputaţilor este Cameră decizională, Senatul a respins propunerea 

legislativă în şedinţa din 17 mai 2010, Consiliul Legislativ a dat aviz favorabil cu 

observaţii şi propuneri. 

Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost respinsă cu 

unanimitate de voturi. 

La punctul 3 al ordinii de zi a fost prezentată  propunerea legislativă pentru 

pentru modificarea şi completarea Legii nr.317/2009 privind pescuitul şi acvacultura 

(Plx 264/2010), ce are ca obiect de reglementare  modificarea faptelor ce constituie 

infracţiuni şi contravenţii, prevăzute la art.60 lit.b), art.64 lit.a), c) şi d) şi art.65 

alin.(1) lit.b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.23/2008, aprobată cu 

modificări şi completări prin Legea nr.317/2009. 

Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 

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

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice. 

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

şi Camera Deputaţilor este Cameră decizională, Senatul a respins propunerea 

legislativă în şedinţa din 26 aprilie 2010, Consiliul Legislativ a dat aviz favorabil cu 

observaţii şi propuneri. 

Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost adoptată cu 

majoritatea de voturi (1 vot împotrivă – doamna deputat Lucia Varga) 

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

art.64 lit.c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul şi 

acvacultura (PL-x 226/2010), ce are are ca obiect de reglementare modificarea art.64 

lit.c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul şi 
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acvacultura, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.317/2009, în sensul 

că pescuitul sturionilor în alt scop decât repopularea, precum şi deţinerea, 

transportul, comercializarea acestora, a produselor şi a subproduselor de sturioni, cu 

excepţia celor provenite din acvacultură, constituie infracţiuni. 

Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 

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

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice. 

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

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, Senatul a adoptat propunerea 

legislativă în şedinţa din 26 aprilie 2010, Consiliul Legislativ a dat aviz favorabil. 

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

de voturi. 

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

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.35/2010 pentru modificarea şi 

completarea art.2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.19/2006 privind 

utilizarea plajei Mării Negre şi controlul activităţilor desfăşurate pe plajă (PL-x 

360/2010), ce are ca obiect de reglementare o serie de aspecte referitoare la durata 

contractelor de închiriere, precum si la categoriile de persoane fizice si juridice care 

sunt utilizatori ai plajelor, in condiţiile legii. Modificarea adusă este in spiritul 

Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 19/2006 astfel cura a fost modificata si 

completata prin legea sa de aprobare, se referă la clarificarea perioadei contractelor 

de închiriere a plajelor, pe durata unui singur sezon estival, pornind de la experienţa 

neplăcută din ultimii ani, cu acele contracte încheiate pe durate de zece ani, la care s-

au observat multe situaţii în care chiriaşii erau societăţi care nu aveau activitate în 

domeniul turismului sau agrementului şi care, practic, se ocupau doar cu 

subînchirierea plajelor către operatorii hotelieri. 

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

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

şedinţa din 25 mai 2010, Consiliul Legislativ a dat aviz favorabil.  
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Supus dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost amânat cu unanimitate 

de voturi. 

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

transmiterea către Consiliul Local al Municipiului Roman a dreptului de 

administrare asupra unui bun aflat în domeniul public al statului şi în administrarea 

Administraţiei Naţionale "Apele Române " în vederea realizării obiectivului de 

investiţii " Microhidrocentrală pe râul Moldova, în Municipiul Roman- judeţul 

Neamţ" (PL-x 308/2010), ce are ca obiect de reglementare transmiterea din 

administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române a dreptului de administrare a 

unui teren în suprafaţă de 3700 mp către Consiliul Local al Municipiului Roman.  

Rolul acestui transfer este de a ajuta Consiliul Local al Municipiului Roman de a 

realiza o microhidrocentrală pe râul Moldova, prin accesarea fondurilor comunitare 

aferente Programului Operaţional Sectorial – Creşterea Competitivităţii Economice, 

Axa prioritară 4 – Creşterea eficienţei energetice şi dezvoltarea durabilă a sistemului 

energetic.  

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

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, Senatul a adoptat propunerea 

legislativă în şedinţa din 3 mai 2010, Retrimis la comisie – primire raport de 

respingere pe  01.06.2010, Consiliul Legislativ a dat aviz favorabil, Guvernul NU 

susţine adoptarea proiectului de lege în forma prezentată. 

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

de voturi. 

La punctul 7 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege pentru 

ratificarea amendamentelor la anexele A, B şi C ale Convenţiei privind poluanţii 

organici persistenţi, adoptată la Stockholm la 22 mai 2001, adoptate prin deciziile 

SC-4/10, SC-4/11, SC-4/12, SC-4/13, SC-4/14, SC-4/15, SC-4/16, SC-4/17 şi SC-

4/18 cu ocazia celei de-a patra reuniuni a Conferinţei Părţilor la Geneva la 4-8 mai 

2009 (PL-x 377/2010). 
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S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor ordinare şi -

 Camera Deputaţilor este primă Cameră sesizată, Consiliul Legislativ a dat aviz 

favorabil. 

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

de voturi. 

PUNCTE SUPLIMENTARE 

 

SESIZARE ÎN FOND 

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

modificarea şi completarea Legii nr.184/2001 privind organizarea şi exercitarea 

profesiei de arhitect, republicată (PLx 388/2010), ce are ca obiect de reglementare 

modificarea şi completarea Legii nr.184/2001 privind organizarea şi exercitarea 

profesiei de arhitect, astfel încât să se asigure transpunerea conformă a prevederilor 

Directivei 205/36/CE privind recunoaşterea calificărilor profesionale. 

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

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, Senatul a adoptat propunerea 

legislativă în şedinţa din 23 iunie 2010, Consiliul Legislativ a dat aviz favorabil cu 

observaţii şi propuneri. 

Supus dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost adoptat cu 

unanimitate de voturi. 

AVIZ 

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

privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice (PLx 390/2010), ce are 

ca obiect de reglementare  stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice, în 

concordanţă cu prevederile actualului Cod silvic – Legea nr.46/2008, cu modificările 

şi completările ulterioare. Prin reformulările, completările şi modificările aduse 

reglementărilor actuale s-a urmărit să rezulte un instrument legislativ eficient, prin 

care să se poată soluţiona corespunzător situaţiile ce se ivesc în domeniul controlului 

respectării regimului silvic, în scopul combaterii fenomenelor contravenţionale în 

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

şi Camera Deputaţilor este Cameră decizională, Senatul a respins propunerea 

legislativă în şedinţa din 23 iunie 2010, Consiliul Legislativ a dat aviz favorabil cu 

observaţii şi propuneri. 

Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost avizată 

favorabil cu unanimitate de voturi. 

În ziua de 30 iunie 2010, lucrările s-au desfăşurat în cadrul grupurilor de lucru 

constituite în vederea studierii proiectelor de legi şi a altor documente înregistrate la 

Comisie.      

 

 

PREŞEDINTE,           SECRETAR,   

      SULFINA BARBU                     GHEORGHE CIOCAN 

 

 

 


		2010-11-02T15:03:52+0200
	Nicoleta I. Toma




