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             din zilele de 16, 17 şi 18 noiembrie 2010 
 

Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 
ecologic şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 16, 17 şi 18 noiembrie 2010.      

Din numărul total de 32 membri ai Comisiei, în zilele 16, 17 şi 18 noiembrie 
a.c., la lucrări au fost prezenţi 31 deputaţi, fiind absentă doamna deputat Lucia Ana 
Varga (PNL). 

La şedinţa din 16 noiembrie a.c. au participat ca invitaţi: domnul Marin 
Anton, secretar de stat în cadrul Ministerului Mediului şi Pădurilor, domnul Liviu 
Grădinaru, director general în cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, 
doamna Gabriela Popescu, şef serviciu în cadrul Ministerului Finantelor Publice, 
doamna Irina Alexe, chestor de poliţie - Şef departament în cadrul Ministerului 
Administraţiei şi Internelor, doamna Anca Ginavar, director general în cadrul 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, doamna Dinu Sonia, expert 
principal în cadrul Ministerului Finantelor Publice, domnul Andrei Laurenţiu, 
director general adjunct în cadrul Ministerului Finanţelor Publice, domnul Valentin 
Mavrodin, director general în cadrul Ministerului Finanţelor Publice, doamna 
Monalisa Baldovin, sef serviciu în cadrul Ministerului Mediului şi Pădurilor, 
doamna Gabriela Dancău, director în cadrul Ministerului Afacerilor Externe şi 
domnul Cosmin Dumitrescu, şef serviciu în cadrul Ministerului Afacerilor Externe. 
 

Lucrările şedinţelor din 16 şi 17  noiembrie 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 şedinţelor din 16 şi 17 noiembrie a.c. au figurat 
următoarele puncte: 
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SESIZĂRI ÎN FOND 
 
1. PLx 345/2010 Propunere legislativă privind completarea şi modificarea alineatului 
(4) al articolului 96 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind 
protecţia mediului, precum şi modificarea şi completarea 
alineatului (1) al articolului 26 din Legea nr.360/2003 privind regimul substanţelor şi 
preparatelor chimice periculoase. 
2. PL-x 392/2010 Proiect de Lege pentru modificarea alin.(2) al art.29 din Legea 
nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul 
3. PL-x 498/2010 Proiect de Lege privind schimbarea denumirii satului Satu Nou din 
componenţa comunei Racu, judeţul Harghita, în Gârciu 
4. PL-x 517/2010 Proiect de Lege privind unele măsuri pentru realizarea Sistemului 
naţional al perdelelor forestiere de protecţie 
5. PL-x 537/2010 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.51/2010 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor 
arierate din economie, precum şi alte măsuri financiare 
6. PL-x 538/2010 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.52/2010 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.196/2008 privind înfiinţarea activităţii de derulare şi gestionare a proiectelor de 
înfrăţire instituţională finanţate de Uniunea Europeană, pentru care România are 
calitate de donator de asistenţă tehnică 
7. PL-x 540/2010 Proiect de Lege privind criza financiară şi insolvenţa unităţilor 
administrativ – teritoriale 
8. PL-x 549/2010 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.139/2000 privind 
activitatea de meteorologie, republicată. 

AVIZE 
 
9. Pl-x 503/2010 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
10. Pl-x 505/2010 Propunere legislativă privind organizarea şi exercitarea profesiei 
de geodez şi înfiinţarea Ordinului Geodezilor din România 
11. PL-x 507/2010 Proiect de Lege pentru completarea art.16 din Legea nr.282/2005 
privind organizarea activităţii de transfuzie sanguină, donarea de sânge şi 
componente sanguine de origine umană, precum şi asigurarea calităţii şi securităţii 
sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice 
12. Pl-x 513/2010 Propunere legislativă privind modificarea alineatului (7) al 
articolului 284 din Legea nr.571 din 22 decembrie 2003 privind Codul Fiscal 
13. Pl-x 519/2010 Propunere legislativă privind comemorarea dezrobirii romilor din 
România 
14. Pl-x 521/2010 Propunere legislativă privind Programul Naţional de Autostrăzi şi 
Drumuri Expres (Rapide) pentru perioada 2011-2020 şi măsuri de reglementare a 
contractelor de antrepriză şi subantrepriză 
15. PL-x 523/2010 Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.104/2001 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei de Frontieră 
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Române şi pentru abrogarea art.4 alin.(4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.105/2001 privind frontiera de stat a României 
16. PL-x 524/2010 Proiect de Lege privind reglementarea situaţiei juridice a unor 
imobile situate în judeţul Iaşi 
17. PL-x 525/2010 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.104/2008 privind prevenirea şi combaterea traficului ilicit de substanţe cuprinse în 
"lista interzisă" 
18. PL-x 526/2010 Proiect de Lege privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor 
silvice 
19. PL-x 529/2010 Proiect de Lege pentru acordarea de despăgubiri cetăţenilor 
aparţinând comunităţii minorităţii turce din fosta insulă Ada-Kaleh 
 20. PL-x 528/2010 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.161/2003 privind 
unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a 
funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei 
21. PL-x 530/2010 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică 
22. Pl-x 532/2010 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.51 al 
Legii nr.422 din 18/07/2001 cu modificările şi completările ulterioare, privind 
protejarea monumentelor istorice 
23. PL-x 539/2010 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.83/2010 privind exceptarea de la plata tarifelor prevăzute la art.42 
alin.(3) lit.h) din Legea îmbunătăţirilor funciare nr.138/2004, pentru scoaterea din 
circuitul agricol a terenurilor necesare pentru realizarea unor obiective de interes 
naţional, judeţean şi local 
24. Pl-x 547/2010 Propunere legislativă modificarea lit.c) a alin.(1) al art. 5 din 
Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria 
Revoluţiei române din decembrie 1989 nr.341/2004 
25. Pl-x 558/2010 Propunere legislativă privind reglementarea contractelor de 
întreţinere a infrastructurii rutiere din România 
26. Pl-x 561/2010 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
248/2005 privind libera circulaţie a cetăţenilor români în străinătate, cu modificările 
şi completările ulterioare 
27. Pl-x 563/2010 Propunere legislativă pentru completarea Legii 49/2006 privind 
circulaţia pe drumurile publice cu modificările şi completările ulterioare 
28. Pl-x 564/2010 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.330/2009 - Lege cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri 
publice -cu modificările şi completările ulterioare 
29. Pl-x 566/2010 Propunere legislativă cu privire la numirea managerilor şi 
specialiştilor în consiliile de administraţie al regiilor autonome, companiilor sau 
societăţilor naţionale, instituţiilor publice ori al societăţilor comerciale, inclusiv al 
băncilor sau altor instituţii de credit, societăţilor de asigurare şi celor financiare 
30. Pl-x 568/2010 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1 1) al art.III din 
Legea nr.169/1997 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar 
nr.18/1991 
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31. Pl-x 570/2010 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.330 din 
05/11/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice 
32. PL-x 631/2010 Proiect de Lege privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
Sistemului Naţional de Informaţii privind Vizele şi participarea României la Sistemul 
de Informaţii privind Vizele. 
 

 
Ordinea de zi pentru şedinţele din 16 şi 17 noiembrie a.c. a fost prezentată 

plenului Comisiei de către domna preşedintele Sulfina Barbu şi a fost adoptată cu 
unanimitate de voturi.  
 
 La punctul 1 al ordinii de zi a fost prezentată propunere legislativă privind 
completarea şi modificarea alineatului (4) al articolului 96 din Ordonanţa de Urgenţă 
a Guvernului nr.195/2005 privind protecţia mediului, precum şi modificarea şi 
completarea alineatului (1) al articolului 26 din Legea nr.360/2003 privind regimul 
substanţelor şi preparatelor chimice periculoase  (Pl-x 345/2010), ce are ca obiect de 
reglementare reconversia amenzilor aplicate celor care nu protejează natura sau nu 
respectă regimul substanţelor chimice periculoase, în favoarea celor afectaţi direct de 
poluarea mediului.  
 S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor 
ordinare şi Camera Deputaţilor este Cameră decizională, Senatul a respins 
propunerea legislativă în şedinţa din 17 mai 2010, Consiliul Legislativ avizează 
favorabil propunerea legislativă, Guvernul susţine adoptarea propunerii 
legislative. 
 Supusă dezbaterilor, respectiva propunerea legislativă a fost amânată cu 
unanimitate de voturi. 
 La punctul 2 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege pentru 
modificarea alin.(2) al art.29 din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului 
şi urbanismul (PL-x 392/2010), ce are ca obiect de reglementare modificarea art. 29 
alin. (2) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul în 
sensul stipulării dispoziţiei potrivit căreia certificatul de urbanism este obligatoriu 
pentru adjudecarea, prin licitaţie, a lucrărilor de proiectare şi de execuţie a lucrărilor 
publice, precum şi pentru întocmirea documentaţilor cadastrale de comasare, 
respectiv de dezmembrare a bunurilor imobile în cel puţin 3 parcele, în opinia 
iniţiatorilor, această modificare este necesară pentru corelarea Legii nr. 350/2001 cu 
Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii. 
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 23 iunie 2010, Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul de lege, 
Guvernul NU susţine proiectul de lege. 
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Supus dezbaterilor, respectivul proiect de Lege a fost adoptat cu majoritate 
de voturi (1 abţinere). 

La punctul 3 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege privind 
schimbarea denumirii satului Satu Nou din componenţa comunei Racu, judeţul 
Harghita, în Gârciu (PL-x 498/2010), ce are ca obiect de reglementare schimbarea 
denumirii satului Satu Nou din componenţa comunei Racu, judeţul Harghita, în 
Gârciu şi în consecinţă modificarea Anexei la Legea nr.2/1968 privind organizarea  
administrativă  a teritoriului  României, cu modificările ulterioare, deoarece Comuna 
Racu are ca sat component satul Satu Nou, având un număr de 470 locuitori. Prin 
Decretul nr. 799/1964 satul Gîrciu, din comuna Racu şi-a schimbat denumirea în 
Satu-Nou. De asemenea şi în Legea nr.2/1968 privind organizarea administrativă a 
teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 
1981, cu modificările ulterioare, acest sat este menţionat cu denumirea Satu Nou. 

S-a arătat că proiectul de Lege se încadrează în categoria legilor organice 
şi Camera Deputaţilor este primă Cameră sesizată, data la care se împlineşte 
termenul constituţional pentru dezbatere şi vot final: 22.12.2010, Consiliul 
Legislativ avizează favorabil proiectul de lege. 

Supus dezbaterilor, respectivul proiect de Lege a fost adoptat cu 
unanimitate de voturi. 

La punctul 4 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege privind unele 
măsuri pentru realizarea Sistemului naţional al perdelelor forestiere de protecţie (PL-
x 517/2010), ce are ca obiect de reglementare instituirea unor măsuri pentru 
realizarea Sistemului naţional al perdelelor forestiere de protecţie, referitoare la 
procedura de identificare a terenurilor destinate împăduririi şi la procedura 
simplificată de expropriere pentru cauze de utilitate publică. 

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 şi 
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi 

S-a arătat că proiectul de Lege se încadrează în categoria legilor organice �i 
Camera Deputaţilor este Cameră decizională, Senatul a respins proiectul de lege 
în şedinţa din 22 septembrie 2010, Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul 
de lege. 

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

La punctul 5 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.51/2010 privind reglementarea 
unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, precum şi alte măsuri 
financiare  (PL-x 537/2010), ce are ca obiect de reglementare asigurarea de facilităţi 
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din partea statului pentru autorităţile administraţiei publice locale, care constau în 
acordarea de împrumuturi, în vederea achitării obligaţiilor restante către diverşi 
operatori economici, furnizori de bunuri, servicii şi lucrări, în vederea respectării 
Aranjamentului stand-by dintre România şi Fondul Monetar Internaţional, referitor la 
eliminarea plăţilor restanţe. 

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 �i 
Camera Deputaţilor este Cameră decizională, Senatul a adoptat proiectul de 
lege în şedinţa din 04 octombrie 2010, Consiliul Legislativ avizează favorabil 
proiectul de lege. 

Supus dezbaterilor, respectivul proiect de Lege a fost adoptat cu 
unanimitate de voturi. 

La punctul 6 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.52/2010 pentru modificarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.196/2008 privind înfiinţarea activităţii de 
derulare şi gestionare a proiectelor de înfrăţire instituţională finanţate de Uniunea 
Europeană, pentru care România are calitate de donator de asistenţă tehnică (PL-x 
538/2010), ce are ca obiect de reglementare modificarea Ordonanţei de urgenţă 
nr.196/2008 privind înfiinţarea activităţii de derulare şi gestionare a proiectelor de 
înfrăţire instituţională finanţate de Uniunea Europeană, pentru care România are 
calitate de donator de asistenţă tehnică, aprobată cu modificări şi completări prin 
Legea nr.168/2009. 

Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 
ecologic a fost sesizată pentru dezbatere în fond şi întocmirea unui raport comun cu 
Comisia pentru buget, finanţe şi bănci. 

S-a arătat că proiectul de Lege se încadrează în categoria legilor ordinare �i 
Camera Deputaţilor este Cameră decizională, Senatul a adoptat proiectul de 
lege în şedinţa din 29 septembrie 2010, Consiliul Legislativ avizează favorabil 
proiectul de ordonanţă de urgenţă. 

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 privind criza 
financiară şi insolvenţa unităţilor administrativ - teritoriale (PL-x 540/2010), ce are 
ca obiect stabilirea cadrului general şi procedurile privind redresarea financiară a 
unităţilor administrativ-teritoriale aflate în criză financiară sau în insolvenţa, modul 
de implicare a instituţiilor abilitate în redresarea economico-financiară a acestor 
unităţi, drepturile şi obligaţiile creditorilor unităţilor administrativ-teritoriale, precum 
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şi drepturile şi obligaţiile autorităţilor administraţiei publice locale, în scopul întăririi 
situaţiei financiare şisprijinirii disciplinei económico-financiare a acestor unităţi. 

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 şi Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi 

S-a arătat că proiectul de Lege se încadrează în categoria legilor organice �i 
Camera Deputaţilor este Cameră decizională, Senatul a respins proiectul de lege 
în şedinţa din 04 octombrie 2010, Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul 
de lege. 

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

La punctul 8 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege pentru 
modificarea Legii nr.139/2000 privind activitatea de meteorologie, republicată (PL-x 
549/2010), ce are ca obiect reducerea numărului de taxe şi tarife, începând cu cele ale 
căror costuri de administrare sunt superioare încasărilor efective. în acest sens, de 
reducere a taxelor şi tarifelor, prezentul proiect de lege are ca obiect modificarea 
Legii nr.139/2000 privind activitatea de meteorologie, ce prevede în anexa nr.2 un 
număr de 2 taxe care se percep în vederea eliberării de atestate de competenţă şi 
avize, persoanelor fizice sau juridice interesate să desfăşoare activităţi meteorologice, 
taxe care se fac venit la bugetul de stat. în urma analizelor şi evaluărilor efectuate, 
constatându-se că implicaţiile financiare asupra bugetului general consolidat sunt 
nesemnificative, se propune renunţarea la aceste taxe, respectiv abrogarea anexei 
nr.2, precum şi a alineatelor (1), (2) şi (3) ale articolului 8 din lege.Modificările care 
se aduc prin prezentul proiect nu influenţează procedura de acordare a atestatelor de 
competenţă şi a avizelor meteorologice, acestea fiind eliberate fără a se mai percepe 
taxe. 

 S-a arătat că proiectul de Lege se încadrează în categoria legilor ordinare �i 
Camera Deputaţilor este Cameră decizională, Senatul a adoptat proiectul de 
lege în şedinţa din 29 septembrie 2010, Consiliul Legislativ avizează favorabil 
proiectul de lege. 

Supus dezbaterilor, respectivul proiect de Lege a fost adoptat cu 
unanimitate de voturi. 
 La punctul 9 al ordinii de zi a fost prezentată propunere legislativă pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu 
modificările şi completările ulterioare (Pl-x 503/2010), ce are ca obiect de 
reglementare modificarea şi completarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim 
garantat, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul acordării de ajutoare de 
urgenţă din partea statului român familiilor şi persoanelor care se află în situaţii de 
necesitate, cauzate de decesul unor membri ai familiei sau unor rude pe teritoriul 
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altor state, în timpul exercitării unor misiuni, salvării vieţii altor persoane, efectuării 
unor călătorii sau desfăşurării unor activităţi legale, în vederea repatrierii corpurilor 
acestora. 
 S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor 
ordinare şi Camera Deputaţilor este Cameră decizională, Senatul a respins 
propunerea legislativă în şedinţa din 15 septembrie 2010, Consiliul Legislativ 
avizează favorabil propunerea legislativă,  Guvernul NU susţine adoptarea 
propunerii legislative. 

Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost avizată negativ 
cu unanimitate de voturi. 
 La punctul 10 al ordinii de zi a fost prezentată propunere legislativă privind 
organizarea şi exercitarea profesiei de geodez şi înfiinţarea Ordinului Geodezilor din 
România (Pl-x 505/2010), ce are ca obiect de reglementare modul de organizare şi 
exercitare a profesiei de geodez, precum şi înfiinţarea Ordinului Geodezilor din 
România ca uniune profesională cu drept de semnătură, organizaţie independentă, 
autonomă, apolitică, nonprofit şi de interes public. 
 S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor ordinare 
şi Camera Deputaţilor este Cameră decizională, Senatul a respins propunerea 
legislativă în şedinţa din 15 septembrie 2010, Consiliul Legislativ avizează 
favorabil propunerea legislativă, Consiliul concurenţei avizează favorabil 
propunerea legislativă, Guvernul susţine adoptarea propunerii legislative. 
 Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost avizată 
favorabil, cu unanimitate de voturi, cu amendamente admise. 

La punctul 11 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege pentru 
completarea art.16 din Legea nr.282/2005 privind organizarea activităţii de transfuzie 
sanguină, donarea de sânge şi componente sanguine de origine umană, precum şi 
asigurarea calităţii şi securităţii sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice (PL-x 
507/2010), ce are ca obiect de reglementare completarea art.16 din Legea 
nr.282/2005 privind organizarea activităţii de transfuzie sanguină, donarea de sânge 
şi componente sanguine de origine umană, precum şi asigurarea calităţii şi securităţii 
sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice, cu modificările şi completările 
ulterioare, cu un nou alineat prin care se creează posibilitatea acordării unor facilităţi 
suplimentare donatorilor de sânge voluntari. 

S-a arătat că proiectul de Lege se încadrează în categoria legilor ordinare �i 
Camera Deputaţilor este Cameră decizională, Senatul a adoptat proiectul de 
lege în şedinţa din 15 septembrie 2010, Consiliul Legislativ avizează favorabil 
proiectul de lege, Consiliul concurenţei avizează favorabil proiectul de lege, 
Guvernul NU susţine adoptarea proiectului de lege 
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Supus dezbaterilor, respectivul proiect de Lege a fost avizat negativ cu 
unanimitate de voturi. 
         La punctul 12 al ordinii de zi a fost prezentată propunerea legislativă privind 
modificarea alineatului (7) al articolului 284 din Legea nr.571 din 22 decembrie 
2003 privind Codul Fiscal (Pl-x 513/2010), ce are ca obiect de reglementare 
modificarea alin.(7) al art.284 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu 
modificările şi completările ulterioare, prin care se preconizează stabilirea unui cadru 
legal unic referitor la scutirea de la plata impozitelor pentru terenul aferent clădirii 
utilizate ca domiciliu, precum şi a impozitului pe terenurile arabile în extravilan în 
suprafaţă de 5 ha, a veteranilor de război şi a văduvelor veteranilor de război 
nerecăsătorite. 
 S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor 
ordinare şi Camera Deputaţilor este Cameră decizională, Senatul a respins 
propunerea legislativă în şedinţa din 15 septembrie 2010, Consiliul Legislativ 
avizează favorabil propunerea legislativă,Guvernul NU susţine adoptarea 
propunerii legislative. 
 Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost avizată negativ 
cu unanimitate de voturi. 
         La punctul 13 al ordinii de zi a fost prezentată propunerea legislativă privind 
comemorarea dezrobirii romilor din România (Pl-x 519/2010), ce are ca obiect de 
reglementare instituirea comemorării dezrobirii romilor din România la data de 20 
februarie a fiecărui an, organizarea de manifestări publice cu această ocazie şi cu 
sprijinul material şi financiar al autorităţilor publice centrale şi locale. Totodată, se 
urmăreşte introducerea în programele şcolare a studiului privind perioada de robie a 
romilor din istoria României. 
 S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor 
ordinare şi Camera Deputaţilor este Cameră decizională, Senatul a respins 
propunerea legislativă în şedinţa din 22 septembrie 2010, Consiliul Legislativ 
avizează favorabil propunerea legislativă,Guvernul NU susţine adoptarea 
propunerii legislative. 
 Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost avizată negativ 
cu unanimitate de voturi. 
         La punctul 14 al ordinii de zi a fost prezentată propunerea legislativă privind 
privind Programul Naţional de Autostrăzi şi Drumuri Expres (Rapide) pentru 
perioada 2011-2020 şi măsuri de reglementare a contractelor de antrepriză şi 
subantrepriză (Pl-x 521/2010), ce are ca obiect de reglementare stabilirea 
Programului Naţional de Autostrăzi şi Drumuri Expres (Rapide) pentru perioada 
2011-2020 şi unele măsuri de reglementare a contractelor de antrepriză şi 
subantrepriză. Potrivit Notei de fundamentare, în perioada 2011-2020 se vor realiza 
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2460 km de drumuri pentru care se vor aloca aproximativ 22,9 miliarde euro, de la 
bugetul de stat, din fonduri europene şi din împrumuturi. Pentru îndeplinirea acestui 
obiectiv, se propune reorganizarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri 
Naţionale din România - S. A. şi înfiinţarea Companiei Naţionale de Autostrăzi din 
România şi a Companiei de Drumuri Naţionale din România. 
 S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor 
ordinare şi Camera Deputaţilor este Cameră decizională, Senatul a respins 
propunerea legislativă în şedinţa din 22 septembrie 2010, Consiliul Legislativ 
avizează favorabil propunerea legislativă,Guvernul NU susţine adoptarea 
propunerii legislative. 
 Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost avizată negativ 
cu unanimitate de voturi. 

La punctul 15 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege pentru 
modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.104/2001 privind organizarea şi 
funcţionarea Poliţiei de Frontieră Române şi pentru abrogarea art.4 alin.(4) din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.105/2001 privind frontiera de stat a României 
(PL-x 523/2010), ce are ca obiect de reglementare modificarea structurii şi 
competenţei Poliţiei de Frontieră Române, în scopul asigurării securităţii în interiorul 
spaţiului de liberă circulaţie al Uniunii Europene şi în vederea îndeplinirii 
angajamentelor asumate de România faţă de Uniunea Europeană. 

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 27 septembrie 2010, Consiliul Legislativ avizează favorabil 
proiectul de lege. 

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

La punctul 16 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege privind 
reglementarea situaţiei juridice a unor imobile situate în judeţul Iaşi (PL-x 
524/2010), ce are ca obiect reglementarea regimului juridic al unor imobile situate în 
judeţul Iaşi în vederea realizării obiectivului de investiţii „Dezvoltarea şi 
modernizarea Aeroportului Internaţional Iaşi", prin modernizarea aeroportului în 
concordanţă cu standardele de calitate ale Uniunii Europene dezvoltându-se 
activitatea de transport aerian şi creând facilităţi pentru oamenii de afaceri, 
investitori, turişti şi alte categorii de segmente deservite, pentru care timpul 
reprezintă o importantă sursă economică. 

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 27 septembrie 2010, Consiliul Legislativ avizează favorabil 
proiectul de lege. 
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Supus dezbaterilor, respectivul proiect de Lege a fost avizat favorabil cu 
unanimitate de voturi. 

La punctul 17 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.104/2008 privind prevenirea şi combaterea 
traficului ilicit de substanţe cuprinse în "lista interzisă" (PL-x 525/2010), ce are ca 
obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr.104/2008 privind 
prevenirea şi combaterea traficului ilicit de substanţe cuprinse în „lista interzisă", în 
scopul creării unui cadru mai riguros de aplicare a legii în acest domeniu. 

S-a arătat că proiectul de Lege se încadrează în categoria legilor organice �i 
Camera Deputaţilor este Cameră decizională, Senatul a adoptat proiectul de 
lege în şedinţa din 27 septembrie 2010, Consiliul Legislativ avizează favorabil 
proiectul de lege. 

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

La punctul 18 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege stabilirea şi 
sancţionarea contravenţiilor silvice (PL-x 526/2010), 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. 

S-a arătat că proiectul de Lege se încadrează în categoria legilor organice �i 
Camera Deputaţilor este Cameră decizională, Senatul a respins proiectul de lege 
în şedinţa din 27 septembrie 2010, Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul 
de lege. 

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

La punctul 19 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege pentru 
acordarea de despăgubiri cetăţenilor aparţinând comunităţii minorităţii turce din fosta 
insulă Ada-Kaleh (PL-x 529/2010), ce are ca obiect de reglementare despăgubirii 
cetăţenilor aparţinând comunităţii minorităţii turce din fosta insulă Ada - Kaleh, 
pentru bunurile expropriate în anul 1968, în vederea realizării Hidrocentralei „Porţile 
de Fier". 

S-a arătat că proiectul de Lege se încadrează în categoria legilor organice �i 
Camera Deputaţilor este Cameră decizională, Senatul a adoptat proiectul de 
lege în şedinţa din 22 septembrie 2010, Consiliul Legislativ avizează negativ, 
Guvernul NU susţine adoptarea proiectului de lege proiectul de lege. 

Supus dezbaterilor, respectivul proiect de Lege a fost avizat negativ cu 
unanimitate de voturi. 

La punctul 20 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege pentru pentru 
modificarea Legii nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei 
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în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, 
prevenirea şi sancţionarea corupţiei (PL-x 528/2010), ce are ca obiect de 
reglementare completarea art.82 din Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru 
asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în 
mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi 
completările ulterioare, prin introducerea unei noi litere, lit.h), care prevede 
incompatibilitatea unui membru al Parlamentului cu funcţia de preşedinte, 
vicepreşedinte, secretar şi trezorier al federaţiilor şi confederaţiilor sindicale. 

S-a arătat că proiectul de Lege se încadrează în categoria legilor organice �i 
Camera Deputaţilor este Cameră decizională, Senatul a adoptat proiectul de 
lege în şedinţa din 22 septembrie 2010, Consiliul Legislativ avizează favorabil 
proiectul de lege, Guvernul NU susţine adoptarea proiectului de lege proiectul de 
lege. 

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

La punctul 21 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.33/1994 privind exproprierea pentru cauză de 
utilitate (PL-x 530/2010), ce are ca obiect de reglementare modificarea şi 
completarea Legii nr.33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, 
intervenţiile legislative vizând reglementarea unor măsuri premergătoare 
exproprierii, precum şi asigurarea proprietarului expropriat cu o locuinţă 
corespunzătoare. Totodată, se preconizează ca lucrările de utilitate publică să înceapă 
după efectuarea notificărilor privind propunerile de expropriere, cu acordul expres a 
persoanelor fizice şi juridice cu drepturi reale asupra imobilelor supuse exproprierii. 

S-a arătat că proiectul de Lege se încadrează în categoria legilor organice �i 
Camera Deputaţilor este Cameră decizională, Senatul a adoptat proiectul de 
lege în şedinţa din 22 septembrie 2010, Consiliul Legislativ avizează favorabil 
proiectul de lege, Guvernul NU susţine adoptarea proiectului de lege proiectul de 
lege. 

Supus dezbaterilor, respectivul proiect de Lege a fost avizat negativ cu 
unanimitate de voturi. 
 La punctul 22 al ordinii de zi a fost prezentată propunerea legislativă pentru 
modificarea şi completarea art.51 al Legii nr.422 din 18/07/2001 cu modificările şi 
completările ulterioare, privind protejarea monumentelor istorice  (Pl-x 532/2010), 
ce are ca obiect modificarea şi completarea art.51 al Legii nr.422/2001 privind 
protejarea monumentelor istorice, cu modificările şi completările ulterioare, 
intervenţiile legislative vizând aplicarea timbrului monumentelor istorice şi 
persoanelor fizice şi juridice care solicită eliberarea autorizaţiei de construire pentru 
investiţiile în construcţii civile şi agroindustriale. Din sumele astfel încasate, se 
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preconizează ca 50% să rămână la dispoziţia Ministerului Culturii şi Patrimoniului 
Naţional, iar 50% să se vireze la bugetul consiliilor judeţene, urmând să fie alocate 
pentru restaurarea monumentelor istorice de interes naţional şi respectiv local.
 S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor 
ordinare şi Camera Deputaţilor este Cameră decizională, Senatul a respins 
propunerea legislativă în şedinţa din 27 septembrie 2010, Consiliul Legislativ 
avizează favorabil propunerea legislativă,Guvernul NU susţine adoptarea 
propunerii legislative. 
 Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost avizată negativ 
cu unanimitate de voturi. 

La punctul 23 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.83/2010 privind exceptarea de la 
plata tarifelor prevăzute la art.42 alin.(3) lit.h) din Legea îmbunătăţirilor funciare 
nr.138/2004, pentru scoaterea din circuitul agricol a terenurilor necesare pentru 
realizarea unor obiective de interes naţional, judeţean şi local (PL-x 539/2010).  
Proiectul de ordonanţă de urgenţă a Guvernului are ca obiect exceptarea de la plata 
tarifelor prevăzute la art.42 alin.(3) lit.h) din Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 13 
8/2004, pentru scoaterea din circuitul agricol a terenurilor necesare pentru realizarea 
unor obiective de interes naţional, judeţean şi local. 

S-a arătat că proiectul de Lege se încadrează în categoria legilor organice �i 
Camera Deputaţilor este Cameră decizională, Senatul a adoptat proiectul de 
lege în şedinţa din 29 septembrie 2010, Consiliul Legislativ avizează favorabil 
proiectul de ordonanţă de urgenţă. 

 Supus dezbaterilor, respectivul proiect de Lege a fost avizat favorabil cu 
unanimitate de voturi. 
 La punctul 24 al ordinii de zi a fost prezentată propunerea legislativă pentru 
modificarea lit.c) a alin.(1) al art. 5 din Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi 
luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 
nr.341/2004  (Pl-x 547/2010), ce are ca obiect modificarea art.5 alin.(l) lit.c) din 
Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria 
Revoluţiei române din Decembrie 1989 nr.341/2004, intervenţia legislativă vizând 
creşterea de la 100, la 200 m2 a suprafeţei de teren care poate fi concesionată sau 
închiriată cu prioritate de către aceştia, din domeniul public.  
 S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor 
ordinare şi Camera Deputaţilor este Cameră decizională, Senatul a respins 
propunerea legislativă în şedinţa din 06 octombrie 2010, Consiliul Legislativ 
avizează favorabil propunerea legislativă,Guvernul NU susţine adoptarea 
propunerii legislative. 
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 Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost avizată negativ 
cu unanimitate de voturi. 
 La punctul 25 al ordinii de zi a fost prezentată propunerea legislativă 
privind reglementarea contractelor de întreţinere a infrastructurii rutiere din România 
(Pl-x 558/2010), ce are ca obiect reglementarea includerii în contractele de 
întreţinere a infrastructurii rutiere, a anumitor clauze referitoare la neplata unor 
servicii neefectuate, corespunzând perioadelor în care utilajele nu sunt folosite.  
  S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor 
ordinare şi Camera Deputaţilor este Cameră decizională, Senatul a respins 
propunerea legislativă în şedinţa din 29 septembrie 2010, Consiliul Legislativ 
avizează favorabil propunerea legislativă, Guvernul NU susţine adoptarea 
propunerii legislative. 
 Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost avizată negativ 
cu unanimitate de voturi. 
 La punctul 26 al ordinii de zi a fost prezentată propunerea legislativă pentru 
modificarea şi completarea Legii 248/2005 privind libera circulaţie a cetăţenilor 
români în străinătate, cu modificările şi completările ulterioare (Pl-x 561/2010), ce 
are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr.248/2005 privind 
regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, cu modificările şi 
completările ulterioare, în sensul introducerii preşedinţilor consiliilor judeţene în 
categoria persoanelor cărora li se eliberează paşaport diplomatic, având în vedere că 
aceştia au nevoie de o mobilitate mai mare, dat fiind faptul că participă la o serie de 
întâlniri, conferinţe şi parteneriate regionale atât în Europa, cât şi în afara ei, 
ocupând de multe ori funcţii importante în diferite asociaţii interregionale 
internaţionale. 
  S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor 
ordinare şi Camera Deputaţilor este Cameră decizională, Senatul a respins 
propunerea legislativă în şedinţa din 06 octombrie 2010, Consiliul Legislativ 
avizează favorabil propunerea legislativă, Guvernul NU susţine adoptarea 
propunerii legislative. 
 Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost avizată negativ 
cu unanimitate de voturi. 

La punctul 27 al ordinii de zi a fost prezentată propunerea legislativă pentru 
completarea Legii 49/2006 privind circulaţia pe drumurile publice cu modificările şi 
completările ulterioare (Pl-x 563/2010), ce are ca obiect de reglementare, în fapt, 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe 
drumurile publice şi nu a Legii nr.49/2006 prin care aceasta a fost aprobată. Prin 
proiect se instituie obligaţia conducătorului auto vinovat în cazul accidentelor de 
circulaţie de a acorda păgubitului copia poliţei de asigurare obligatorie pentru 
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răspundere civilă în caz de pagube produse terţilor prin accidente de circulaţie, în caz 
contrar aplicându-se măsura reţinerii permisului de conducere al conducătorului auto 
vinovat. 
  S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor ordinare 
şi Camera Deputaţilor este Cameră decizională, Senatul a respins propunerea 
legislativă în şedinţa din 06 octombrie 2010, Consiliul Legislativ avizează 
favorabil propunerea legislativă, Guvernul NU susţine adoptarea propunerii 
legislative. 
 Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost avizată 
favorabil cu unanimitate de voturi. 

La punctul 28 al ordinii de zi a fost prezentată propunerea legislativă pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.330/2009 - Lege cadru privind salarizarea 
unitară a personalului plătit din fonduri publice -cu modificările şi completările 
ulterioare (Pl-x 564/2010), ce are ca obiect de reglementare modificarea Legii-cadru 
nr.330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, 
respectiv a coeficienţilor de ierarhizare pentru funcţii publice specifice de execuţie 
de control prevăzute la nr.crt.57 - 89 de la litD din anexa nr.III şi pct.I.A şi la 
nr.crt.60 - 89 de la lit.C din anexa nr.III/2 pct.I.B. 

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 06 octombrie 2010, Consiliul Legislativ avizează 
favorabil propunerea legislativă,  Consiliul Economic şi Social avizează negativ 
propunerea legislativă, Guvernul NU susţine adoptarea propunerii legislative. 
 Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost avizată negativ 
cu unanimitate de voturi. 

La punctul 29 al ordinii de zi a fost prezentată propunerea legislativă cu 
privire la numirea managerilor şi specialiştilor în consiliile de administraţie al 
regiilor autonome, companiilor sau societăţilor naţionale, instituţiilor publice ori al 
societăţilor comerciale, inclusiv al băncilor sau altor instituţii de credit, societăţilor 
de asigurare şi celor financiare (Pl-x 566/2010), ce are ca obiect numirea 
managerilor şi specialiştilor în consiliile de administraţie ale regiilor autonome, 
companiilor sau societăţilor naţionale, instituţiilor publice ori ale societăţilor 
comerciale, inclusiv ale băncilor sau altor instituţii de credit, societăţilor de asigurare 
şi celor financiare, pentru o mai corectă şi eficientă funcţionare a acestora. 

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 11 octombrie 2010, Consiliul Legislativ avizează 
favorabil propunerea legislativă, Guvernul NU susţine adoptarea propunerii 
legislative. 
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 Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost avizată 
favorabil cu unanimitate de voturi 

La punctul 30 al ordinii de zi a fost prezentată propunerea legislativă pentru 
modificarea alin.(1 1) al art.III din Legea nr.169/1997 pentru modificarea şi 
completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 (Pl-x 568/2010), ce are ca obiect 
modificarea alinul1) al artJII din Legea nr.169/1997 pentru modificarea şi 
completarea Legii fondului funciar nr.18/1991, cu modificările şi completările 
ulterioare, în sensul că actele administrative prin care au fost trecute în domeniul 
public sau privat al statului sau al localităţilor, terenuri pentru care s-au depus cereri 
de reconstituire a dreptului de proprietate privată, îşi suspendă efectele cu privire la 
aceste terenuri până la soluţionarea cererii de către comisia de fond funciar, cu 
excepţia terenurilor agricole şi silvice aparţinând domeniului public al statului şi 
aflate în administrarea unităţilor şi instituţiilor de cercetare-dezvoltare din domeniul 
agricol. 

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 11 octombrie 2010, Consiliul Legislativ avizează 
favorabil propunerea legislativă, Guvernul NU susţine adoptarea propunerii 
legislative. 
 Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost avizată negativ 
cu unanimitate de voturi. 

La punctul 31 al ordinii de zi a fost prezentată propunerea legislativă pentru 
pentru modificarea Legii nr.330 din 05/11/2009 privind salarizarea unitară a 
personalului plătit din fonduri publice (Pl-x 570/2010), ce are ca obiect modificarea 
Legii-cadru nr.330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri 
publice, pentru înlăturarea unor dezechilibre în sistemul de salarizare, rezultate din 
aplicarea dispoziţiilor legii, pentru membrii şi personalul Comisiei Naţionale a 
Valorilor Mobiliare, Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor şi Comisiei de 
Supraveghere a Sistemului Pensiilor Private. 

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 11 octombrie 2010, Consiliul Legislativ avizează 
favorabil propunerea legislativă,  Consiliul Economic şi Social avizează negativ 
propunerea legislativă, Guvernul NU susţine adoptarea propunerii legislative. 
 Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost avizată negativ 
cu unanimitate de voturi. 

La punctul 32 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege privind 
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Informaţii privind 
Vizele şi participarea României la Sistemul de Informaţii privind Vizele (PL-x 
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631/2010), ce are ca obiect înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Sistemului 
Naţional de Informaţii privind Vizele şi participarea României la Sistemul de 
Informaţii privind Vizele, reglementat prin Decizia 2004/512/CE a Consiliului din 8 
iunie 2004 de instituire a Sistemului de Informaţii privind Vizele (SIV). 

S-a arătat că proiectul de Lege se încadrează în categoria legilor organice şi 
Camera Deputaţilor este prima Cameră sesizată, data la care se împlineste 
termenul constitutional pentru dezbatere si vot final este 22.12.2010, Consiliul 
Legislativ avizează favorabil. 

Supus dezbaterilor, respectivul proiect de Lege a avizat favorabil cu 
unanimitate  de voturi. 
 

În ziua de 18 noiembrie 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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