
 
 
 
 

Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ,                    16.09.2010        
AMENAJAREA TERITORIULUI SI 

ECHILIBRU ECOLOGIC 
 

                                                                                

PROCES VERBAL 

       din zilele de 15, 16 septembrie 2010  

 

Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 

ecologic şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 15 şi 16 septembrie 2010.     

 Din numărul total de 32 membri ai Comisiei, în zilele de 15 şi 16 

septembrie a.c., la lucrări au fost prezenţi 29 deputaţi, fiind absenţi:domnul 

Boiangiu Victor (PDL), domnul Fenechiu Relu (PNL) şi domnul deputat Longher 

Ghervazen (Minorităţile Naţionale). 

La şedinţa din data de 15 septembrie a.c. au participat ca invitaţi: domnul 

domnul László BORBÉLY, Ministrul Mediului şi Pădurilor, domnul Adrian 

Radulescu, secretarul de stat în Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, 

doamna Doina Franţ, director general în cadrul Ministrul Mediului şi Pădurilor, 

doamna Dorina Mocanu, director în cadrul Ministrul Mediului şi Pădurilor,  

domnul Andrei Peti, consilier în cadrul Ministrul Mediului şi Pădurilor şi domnul 

Gaspar Istvan, consilier în cadrul Ministrul Mediului şi Pădurilor. 

Lucrările şedinţei din 15 septembrie 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 15 septembrie a.c. au figurat 

următoarele puncte: 

 

AVIZE 
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1. PLx 398/2010 Proiect de Lege privind ratificarea Convenţiei Consiliului Europei 

pentru protecţia copiilor împotriva exploatării sexuale şi a abuzurilor sexuale, 

adoptată la Lanzarote la 25 octombrie 2007 şi semnată de România la Lanzarote la 

25 octombrie 2007. 

2. PLx 413/2010 Proiect de Lege privind regimul de import al mostrelor de 

îngrăşăminte şi al îngrăşămintelor. 

3. PLx 420/2010 Proiect de Lege privind măsurile de securitate ale sistemelor 

informatice. 

4. PLx 423/2010 Proiect de Lege privind declararea zilei de 24 ianuarie zi de 

sărbătoare naţională legală. 

5.  PLx 424/2010 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.17/2000 privind 

asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată. 

6. PLx 429/2010 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 

Guvernului nr.129/2000 privind formarea profesională continuă a adulţilor, 

republicată. 

7. PLx 434/2010 Proiect de Lege privind serviciul de asistent familial. 

8. Plx 435/2010 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.370 din 20 

septembrie 2004 pentru alegerea Preşedintelui României. 

 

SESIZĂRI ÎN FOND 

9. PLx 407/2010 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.42/2010 pentru reglementarea unor măsuri financiar-bugetare 

referitoare la executarea bugetului Ministerului Administraţiei şi Internelor pe anul 

2010. 

10. PLx 408/2010 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.48/2010 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din 

domeniul sănătăţii în vederea. 

11.  PLx 428/2010 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.35/2008 pentru 

alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii 
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administraţiei publice locale nr.215/2001 şi a Legii nr.393/2004 privind Statutul 

aleşilor locali. 

12.  Plx 436/2010 Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii 

nr.35 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi Senatului şi pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice 

locale, a Legii administraţiei publice locale nr.215/2001 şi a Legii 393/2004, 

publicată în Monitorul Oficial al României nr.196 din 13. 

13.   Plx 437/2010 Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii 

nr.35 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi Senatului şi pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice 

locale, a Legii administraţiei publice locale nr.215/2001 şi a Legii 393/2004, 

publicată în Monitorul Oficial al României nr.196 din 13. 

DIVERSE 

1. Solicitare scrisă din partea Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea 

teritoriului şi echilibru ecologic către Ministerul Administraţiei şi Internelor cu 

privire la utilitatea sau inutilitatea cărţilor de alegător. 

2. Propunere de modificare a Regulamentului Camerei Deputaţilor şi constituirea 

unui grup de lucru în acest sens. 

3. Propunere către Biroul Permanent de modificare a regulamentului de organizare 

al şedintelor comune. 

Ordinea de zi pentru şedinţa din 15 septembrie 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 prezent proiectul de Lege privind 

ratificarea Convenţiei Consiliului Europei pentru protecţia copiilor împotriva 

exploatării sexuale şi a abuzurilor sexuale, adoptată la Lanzarote la 25 octombrie 

2007 şi semnată de România la Lanzarote la 25 octombrie (PL-x 398/2010), ce are ca 

obiect de reglementare ratificarea Convenţiei Consiliului Europei pentru protecţia 

copiilor împotriva exploatării sexuale şi a abuzurilor sexuale, adoptată la Lanzarote 

la 25 octombrie 2007, deschisă spre semnare şi semnată de România la Lanzarote, la 
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aceeaşi dată. Convenţia reprezintă un tratat internaţional multilateral, încheiat la nivel 

de stat, care, prin obiectul de reglementare, intră sub incidenţa Legii nr.590 privind 

tratatele, urmând a fi supusă spre ratificare Parlamentului prin lege. 

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

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

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, Consiliul Legislativ a dat aviz 

favorabil cu observaţii şi propuneri. 

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 privind regimul 

de import al mostrelor de îngrăşăminte şi al îngrăşămintelor (PL-x 413/2010), ce are 

ca obiect de reglementare instituirea unui cadru legal referitor la importul de mostre 

de îngrăşăminte şi îngrăşăminte din ţări terţe, care să elimine consecinţele negative 

privind introducerea în ţară a unor produse neautorizate şi acumularea de deşeuri. 

         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 28 iunie 2010, Comisia sesizată în fond este Comisia pentru 

agricultură, sivicultură, industrie alimentară şi sevicii specifice,Consiliul Legislativ 

a dat aviz favorabil cu observaţii şi propuneri, Guvernul susţine adoptarea acestui 

proiect de lege sub rezerva însuşirii observaţiilor şi propunerilor de la pct. II. 

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 

măsurile de securitate ale sistemelor informatice (PL-x 420/2010), ce are ca obiect 

de reglemetare stabilirea sistemului de măsuri minime de securitate aplicabile 

sistemelor informatice din administraţia publică. În prezent, se află în dezbatere 

publică proiectul de Lege privind condiţiile minime de securitate ale sistemelor 

informatice din Administraţia Publică, proiect iniţiat de Ministerul Comunicaţiilor şi 

Societăţii Informaţionale, şi care are un conţinut asemănător cu prezenta propunere 

legislativă.. 
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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 24 iunie 2010, (adoptată în condiţiile art.75 alin.2 teza a III-a din 

Constitutie), Consiliul legislativ a dat aviz favorabil cu observaţii şi propuneri, 

Comisia sesizată în fond este Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, Guvernul 

NU susţine adoptarea proiectul de Lege. 

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 declararea zilei 

de 24 ianuarie zi de sărbătoare naţională legală (PL-x 423/2010), ce are ca obiect de 

reglementare declararea zilei de 24 Ianuarie ca zi de sărbătoare naţională legală 

constituită de importanţa istorică - Ziua Unirii Principatelor Române. 

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

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

în şedinţa din 30 iunie 2010, (adoptată în condiţiile art.75 alin.2 teza a III-a din 

Constitutie), Consiliul Legislativ avizează favorabil, Guvernul NU susţine 

adoptarea proiectului de lege. 

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

majoritate de voturi (1 vot împotrivă şi 4 abţineri). 

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

completarea Legii nr.17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, 

republicată (PL-x 424/2010), ce are ca obiect de reglementare completarea Legii nr. 

17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, în vederea asigurării persoanelor cu vârsta de 

minim 70 de ani a priorităţii la accesarea serviciilor publice şi private, la primirea 

asistenţei medicale în unităţile sanitare, publice sau private, la achiziţionarea oricărui 

bun sau serviciu furnizat de agenţii economici care îşi desfăşoară activitatea în 

România.  

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

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, Senatul a adoptat proiectul de lege 
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în şedinţa din 30 iunie 2010, (adoptată în condiţiile art.75 alin.2 teza a III-a din 

Constitutie), Consiliul Legislativ avizează favorabil, Guvernul NU susţine 

adoptarea proiectului de lege. 

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

majoritate de voturi ( 1 vot împotrivă). 

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

modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.129/2000 privind formarea 

profesională continuă a adulţilor, republicată (PL-x 429/2010), ce are ca obiect de 

reglementare modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000, în 

scopul adaptării cadrului legislativ actual la cerinţele societăţii, astfel încât să se 

asigure creşterea rolului şi responsabilităţilor partenerilor sociali în formarea 

profesională continuă, creşterea investiţiilor publice şi private în formarea 

profesională continuă, cultivarea unui climat favorabil participării la formarea 

profesională şi valorificarea rezultatelor acesteia.  

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 30 iunie 2010, (adoptată în condiţiile art.75 alin.2 teza a III-a din 

Constitutie), Consiliul Legislativ avizează favorabil, Guvernul NU susţine 

adoptarea proiectului de lege. 

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

majoritate de voturi ( 1 abţinere). 

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

serviciul de asistent familial (PL-x 434/2010), ce are ca obiect de reglementare 

serviciul de asistent familial, ce constă în îngrijirea şi educarea copiilor pe timpul 

zilei de către bone, meserie care în prezent nu este recunoscută oficial. 

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 30 iunie 2010, (adoptată în condiţiile art.75 alin.2 teza a III-a din 

Constitutie), Consiliul Legislativ avizează favorabil, Guvernul NU susţine 

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

unanimitate de voturi. 

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

modificarea Legii nr.370 din 20 septembrie 2004 pentru alegerea Preşedintelui 

României (Pl-x 435/2010), ce are ca obiect de reglementare clarificării unor aspecte 

privitoare la modul de desfăşurare a procesului electoral, dar şi în ceea ce priveşte 

modul de desfăşurare a campaniei electorale. Astfel, se doreşte ca în ţările în care 

procesul de votare s-ar încheia, datorită diferenţelor de fus orar, după ora 21, ora 

României, votarea să se organizeze în ziua anterioară celei stabilite. Totodată, se 

propune ca, în cazul în care cetăţenii români doresc să voteze în secţiile de votare 

organizate pe lângă misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României, aceştia 

să depună o cerere scrisă, prin care sa¬şi exprime această intenţie, cel mai târziu în 

preziua votării, la sediul secţiei unde doresc să voteze. 

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 28 iunie 2010, Consiliul Legislativ avizează favorabil, 

Guvernul NU susţine adoptarea proiectului de lege. 

Supus dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost amânată cu 

unanimitate de voturi. 

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

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.42/2010 pentru reglementarea unor 

măsuri financiar-bugetare referitoare la executarea bugetului Ministerului 

Administraţiei şi Internelor pe anul 2010 (PL-x 407/2010), ce are ca obiect de 

reglementare redistribuirea de credite bugetare între titlurile şi articolele de cheltuieli 

din cadrul aceluiaşi capitol sau de la alte 

capitole, prin derogare de la prevederile care interzic virările de credite 

bugetare, în vederea asigurării drepturilor salariale pe anul 2010 pentru instituţiile 

reorganizate din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor. 
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Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 

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

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci. 

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 28 iunie 2010, Consiliul Legislativ avizează favorabil. 

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

de voturi. 

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

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.48/2010 pentru 

modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul sănătăţii în vederea 

descentralizării  (PL-x 408/2010), ce are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea unor acte normative din domeniul sănătăţii în vederea descentralizării, 

intervenţiile legislative vizând, potrivit Notei de fundamentare, „creşterea implicării 

autorităţilor administraţiei publice locale în coordonarea activităţii spitalului şi 

stabilirea cadrului legal pentru gestionarea eficientă a asistenţei medicale acordată în 

unele unităţi sanitare cu paturi". Totodată, este propusă stabilirea unei noi clasificări 

a spitalelor, în funcţie de competenţe, precum şi a modalităţii de plată a obligaţiilor 

restante la furnizorii de medicamente, materiale sanitare şi utilităţi. 

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 familie. 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, Senatul a adoptat proiectul de 

lege în şedinţa din 24 august 2010, Consiliul Legislativ avizează favorabil, Consiliul 

Economic şi Social avizează favorabil. 

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

de voturi. 

 

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

completarea Legii nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi 
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pentru modificarea şi completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor 

administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr.215/2001 şi a 

Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali  (PL-x 428/2010), ce are ca obiect 

de reglementare completarea art.29 din Legea nr.35/2008 pentru alegerea Camerei 

Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.67/2004 

pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei 

publice locale nr.215/2001 şi a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali cu 

un nou alineat, alin. (11), astfel încât propunerile de candidaţi sa fie însoţite de 

certificatul de cazier judiciar şi adeverinţă medicală. 

Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 

ecologic a fost sesizată pentru dezbatere 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 

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

în şedinţa din 30 iunie  2010, Consiliul Legislativ avizează favorabil, Guvernul 

susţine prezentul proiect de lege. 

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

de voturi. 

La punctul 12 al ordinii de zi a fost prezentată propunerea legislativă privind 

modificarea şi completarea Legii nr.35 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi 

Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea 

autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale 

nr.215/2001 şi a Legii 393/2004, publicată în Monitorul Oficial al României nr.196 

din 13 martie 2008 (Pl-x 436/2010), ce are ca obiect de reglementare clarificarea 

unor aspecte privitoare la modalitatea de desfăşurare a procesului de vot, dar şi a 

modului de derulare a campaniei electorale, astfel se doreşte ca în ţările în care 

procesul de votare s-ar încheia, datorită diferenţelor de fus orar, după ora 21, ora 

României, votarea să se organizeze în ziua anterioară celei stabilite. Totodată, se 

propune ca cetăţenii români care doresc să voteze în secţiile de votare organizate pe 

lângă misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României, să depună o cerere 
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scrisă, prin care să-şi exprime această intenţie, cel mai târziu în preziua votării, la 

sediul secţiei unde doreşte să voteze. 

Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 

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

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi. 

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 28 iunie 2010, Consiliul Legislativ avizează favorabil, 

Guvernul NU susţine adoptarea proiectului de lege. 

Supus dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost amânată cu 

unanimitate de voturi. 

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

modificarea şi completarea Legii nr.35 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi 

Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea 

autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale 

nr.215/2001 şi a Legii 393/2004, publicată în Monitorul Oficial al României nr.196 

din 13 martie 2008 (Pl-x 437/2010), ce are ca obiect de reglementare pierderea 

mandatului de către senatorul sau deputatul care, după validarea sa, a renunţat la 

calitatea de membru al formaţiunii politice din partea căreia a candidat sau la 

calitatea de independent şi a obţinut un mandat într-un colegiu uninominal, în scopul 

interzicerii migraţiei politice, cu excepţia senatorilor şi deputaţilor care au obţinut 

50% plus unu din numărul voturilor valabil exprimate în colegiu. 

Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 

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

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi. 

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 28 iunie 2010, Consiliul Legislativ avizează favorabil, 

Guvernul NU susţine adoptarea proiectului de lege. 
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Supus dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost amânată cu 

unanimitate de voturi. 

DIVERSE 

 

1.  La punctul 1 al secţiunii Diverse, domnul deputat Vasile Gherasim a propus ca 

membri comisiei să trimită o solicitare scrisă Ministerului Administraţiei şi 

Internelor referitor la cărţile de alegător. Propunerea a fost aprobată cu unanimitate 

de voturi. 

2. La punctul 2 al secţiunii Diverse, doamna deputat Lucia Varga a propus  

modificarea Regulamentului Camerei Deputaţilor. Propunerea a fost acceptată de 

către majoritatea membrilor Comisiei şi s-a constiuit un grup de lucru în vederea 

realizării acestui obiectiv. Din grupul de lucru fac parte următorii: doamna deputat 

Lucia Varga (PNL), domnul deputat Sorin Zamfirescu (PDL), domnul deputat 

Vlădoiu Aurel (PSD), domnul deputat Edler András György şi domnul deputat 

Soporan Vasile Filip (independent). 

3. La punctul 3 al secţiunii Diverse, doamna preşedinte Sulfina Barbu a propus 

plenului comisiei să se trimită către Biroul Permanent o solicitare de modificare a 

regulamentului de organizare al şedinţelor comune în vederea fluidizării procesului 

legislativ. Propunerea a fost aprobată cu unanimitate de voturi, urmând a se formula 

solicitarea. 

După discutarea proiectelor înscrise pe ordinea de zi, domnul László 

BORBÉLY, Ministrul Mediului şi Pădurilor, invitat de şedintă de către membri 

Comisiei, a prezentat stadiul de implementare al Programului Operational Sectorial 

"Mediu", precum şi poziţia ministerului în legătură cu proiectul minier de la Roşia 

Montană. Urmare a discuţiilor, Ministrul Mediului s-a angajat să trimită întregii 

Comisii date exacte în legătură cu proiectele mai sus amintite. 
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În ziua de 16 septembrie 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                                 GHEORGHE CIOCAN 
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