
 
 
 
 

    Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ,  AMENAJAREA TERITORIULUI SI 
                                   ECHILIBRU ECOLOGIC 

 
3.03.2011 

 
PROCES VERBAL 

din zilele de 1, 2 şi 3 martie 2011       
 

 
 

Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic şi-a 
desfăşurat lucrările în zilele de 1, 2 şi 3 martie 2011.     

 
Din numărul total de 31 membri ai Comisiei, în ziua de 1 martie a.c., la lucrări au fost prezenţi 
28 deputaţi, fiind absenţi: domnul deputat Edler András György (UDMR), domnul deputat 
Cantaragiu Bogdan (PDL) – înlocuit de domnul deputat Spînu Teodor-Marius (PDL) şi 
domnul deputat Zgonea Valeriu Ştefan (PSD+PC). 

 
Din numărul total de 31 membri ai Comisiei, în zilele de 2 şi 3 martie a.c., la lucrări au fost 
prezenţi 30 deputaţi, fiind absent domnul deputat Edler András György (UDMR). 

 
La şedinţele din 1 şi 2 martie a.c. au participat ca invitaţi: domnul deputat Ion Tăbugan, 
domnul Cristian Apostol, secretar de stat în cadrul Ministerului Mediului şi Pădurilor, 
domnul Mihai Capră secretar de stat în cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, 
domnul Mihai Cristian Atănăsoaiei, prefectul municipiului Bucureşti, doamna Ramona 
Cherascu, director adjunct în cadrul Ministerului Mediului şi Pădurilor, doamna Alina Frim, 
director în cadrul Ministerului Mediului şi Pădurilor, domnul Cristian Stamatiade, director în 
cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, doamna Elena Mihăilă, consilier în 
cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, doamna Gabriela Orbean, consilier 
în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului. 

 
Lucrările şedinţei din 1 şi 2 martie a.c. au fost conduse de doamna deputat Sulfina Barbu, 
preşedintele Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 
ecologic. 
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În ziua de 1 martie a.c., a avut loc sedinţa comună a Comisiei pentru administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic cu Comisia pentru muncă şi protecţie socială.  

 
 Pe ordinea de zi a şedinţei comune din 1 martie a.c. a figurat următorul punct: 
 
PL-x 357/2010 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.32/2010 privind unele măsuri de ocupare a posturilor din sectorul bugetar. Supus 
dezbaterilor, proiectul de  Lege a fost adoptat cu majoritate de voturi. 
 
După şedinţa comună, membrii Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului 
şi echilibru ecologic au continuat dezbaterea asupra proiectelor aflate pe ordinea de zi a 
comisiei: 

 
AVIZE 

 
1. PL-x 31/2011 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.672/2002 privind 
auditul public intern 
2. PL-x 32/2011 Proiect de Lege pentru declararea zilei de 9 martie "Ziua Deţinuţilor Politici 
Anticomunişti din perioada 1944-1989" 
3. Pl-x 38/2011 Propunere legislativă pentru recuperarea arieratelor bugetare. 

 
      

SESIZĂRI ÎN FOND 
 

4. PL-x 716/2007 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, consevarea habitatelor naturale, a florei şi 
faunei sălbatice 
5. Pl-x 773/2010 Propunere legislativă pentru completarea art.6 din Ordonanţa de urgenţă 
nr.18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe 
6. Pl-x 775/2010 Propunere legislativă pentru modificarea art.19 alin.1 lit.e din Legea 
nr.340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului 
7. Pl-x 14/2011 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.9 din Legea 
nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali 
8. Pl-x 50/2011 Propunere legislativă pentru modificarea art.56 şi art.71 din Legea 
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată 
 

 
La punctul 1 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.672/2002 privind auditul public intern (Pl-x 31/2011), ce are ca obiect 
de reglementare modificarea şi completarea Legii nr.672/2002 privind auditul public intern, 
cu modificările şi completările ulterioare, prin care se propune, printre altele, definirea unor 
noi termeni, introducerea unor noi modalităţi de organizare şi exercitare a activităţii de audit 
în entităţile publice locale de dimensiuni reduse, extinderea competenţelor Ministerului 
Finanţelor Publice. 
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S-a arătat că proiectul de Lege se încadrează în categoria legilor ordinare şi Camera Camera 
Deputaţilor este Cameră decizională, Senatul a adoptat proiectul de lege în şedinţa din 9 
februarie 2011, Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul de lege. 
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 pentru pentru declararea zilei 
de 9 martie "Ziua Deţinuţilor Politici Anticomunişti din perioada 1944-1989" (Pl-x 
32/2011), ce are ca obiect de reglementare declararea zilei de 9 martie (Ziua Pomenirii 
Sfinţilor Mucenici) - „Ziua Deţinuţilor Politici Anticomunişti din 1944-1989" ca zi 
comemorativă a celor care s-au opus regimului totalitar comunist. 
S-a arătat că proiectul de Lege se încadrează în categoria legilor ordinare şi Camera Camera 
Deputaţilor este Cameră decizională, Senatul a adoptat proiectul de lege în şedinţa din 9 
februarie 2011, Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul de lege, Guvernul NU 
susţine proiectul de lege. 
Supus dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu unanimitate de 
voturi. 
La punctul 3 al ordinii de zi a fost prezentată propunere legislativă pentru pentru 
recuperarea arieratelor bugetare (Pl-x 38/2011), ce are ca obiect de reglementare unele 
modalităţi de eşalonare sau de amânare a plăţii taxelor şi impozitelor pe care creditorii 
bugetari le pot acorda debitorilor, indiferent de forma de proprietate sau de modul de 
organizare al acestora din urmă. 
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 9 februarie 2011, Consiliul Legislativ avizează favorabil propunerea legislativă, 
Guvernul NU susţine propunerea legislativă. 
Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost avizată negativ cu majoritate de 
voturi (5 voturi împotrivă şi 4 abţineri). 
La punctul 4 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, consevarea 
habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice (Pl-x 716/2007), ce are ca obiect de 
reglementare crearea unui cadru legal nou, consolidat, privind regimul ariilor naturale 
protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi a faunei sălbatice, din perspectiva 
necesităţii de asigurare a unei armonizări complete şi corecte a legislaţiei naţionale cu 
acquis-ul comunitar în materie, în consonanţă cu obligaţiile ce-i revin României, derivate din 
statutul său de stat membru al UE, începând cu data de 1 ianuarie 2007, în domeniul 
protecţiei naturii. 
S-a arătat că proiectul de Lege se încadrează în categoria legilor organice şi Camera Camera 
Deputaţilor este Cameră decizională, Senatul a adoptat de ordonanţă de urgenţă în 
şedinţa din 22 octombrie 2007, Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul de lege. 
Supus dezbaterilor, respectivul proiect de Lege a fost adoptat cu majoritate de voturi (3 
voturi împotrivă). 
La punctul 5 al ordinii de zi a fost prezentată propunere legislativă pentru completarea art.6 
din Ordonanţa de urgenţă nr.18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor 
de locuinţe (Pl-x 773/2010), ce are ca obiect de reglementare completarea art.6 din 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.18/2009 privind creşterea performanţei energetice a 
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blocurilor de locuinţe, cu completările ulterioare, în sensul prevederii şi a altor lucrări ce ar 
trebui efectuate odată cu lucrările de intervenţie pentru izolarea termică a blocurilor de 
locuinţe construite după proiecte elaborate în perioada 1950 - 1990, în cuantumul sumelor 
stabilite pentru aceste lucrări de intervenţie. 
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 23 noiembrie 2010, Consiliul Legislativ avizează favorabil propunerea legislativă, 
Guvernul încă nu şi-a exprimat punctul de vedere pentru propunerea legislativă. 
Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost amânată cu unanimitate de 
voturi. 
La punctul 6 al ordinii de zi a fost prezentată propunere legislativă pentru modificarea art.19 
alin.1 lit.e din Legea nr.340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului (Pl-x 775/2010), ce 
are ca obiect de reglementare modificarea art.19 alin.l lit.e) din Legea nr.340/2004 privind 
prefectul şi instituţia prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în 
sensul obligării prefectului ca, în cazul în care va ataca în faţa instanţei de contencios 
administrativ actul administrativ considerat nelegal să solicite autorităţii emitente, motivat, cu 
cel puţin 10 zile înaintea introducerii acţiunii, reanalizarea actului socotit nelegal în vederea 
modificării sau, după caz, a revocării lui. 
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 23 noiembrie 2010, Consiliul Legislativ avizează favorabil propunerea legislativă, 
Guvernul NU susţine propunerea legislativă. 
Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost amânată cu unanimitate de 
voturi. 
La punctul 7 al ordinii de zi a fost prezentată propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea art.9 din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali (Pl-x 14/2011), ce are 
ca obiect de reglementare completarea art.9 alin.(2) din Legea nr.393/2004 privind Statutul 
aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, cu o nouă literă, lit.h ), în sensul 
introducerii unei noi ipoteze pentru încetarea de drept a mandatului de consilier local sau de 
consilier judeţean, respectiv cea a suspendării din calitatea de membru al partidului politic sau 
al organizaţiei minorităţilor naţionale pe a cărei listă a fost ales. 
S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor organice, Camera 
Deputaţilor este Primă Cameră Sesizată,  Consiliul Legislativ avizează negativ propunerea 
legislativă 
Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost respinsă cu unanimitate de 
voturi. 
La punctul 8 al ordinii de zi a fost prezentată propunere legislativă pentru pentru modificarea 
art.56 şi art.71 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată (Pl-x 50/2011), 
ce are ca obiect de reglementare modificarea art.56 şi art.71 din Legea administraţiei publice 
locale nr.215/2001, republicată, în sensul introducerii unui termen de 48 de ore până la 
împlinirea căruia instanţa de judecată comunică prefectului măsura arestării preventive dispusă 
pentru un consilier sau un primar. 
S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor ordinare, Camera 
Deputaţilor este Primă Cameră Sesizată,  Consiliul Legislativ avizează favorabil propunerea 
legislativă, Guvernul NU susţine propunerea legislativă. 
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Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost amânată cu unanimitate de 
voturi. 

 
La propunerea domnului vicepreşedinte Ion Călin s-a introdus pe ordinea de zi suplimentară, 
proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea OUG nr.155 din 21/11/2001 privind 
aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân (Plx 912/2007). Propunerea a fost 
acceptată cu unanimitate de voturi. 
În urma dezbaterilor, proiectul de Lege a fost adoptat, cu amendamente, cu unanimitate de 
voturi. 

 
 

În ziua de 3 martie 2011, 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 

 
 
 

 
 
 

 


		2011-05-15T11:08:12+0300
	Nicoleta I. Toma




