
  PARLAMENTUL ROMÂNIEI    
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ,                 17.09.2009        
AMENAJAREA TERITORIULUI SI ECHILIBRU                      

                        ECOLOGIC   
 

                                                                                  
PROCES VERBAL 

 din zilele de 15, 16 şi 17 septembrie 2009  
 

Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 

ecologic şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 15, 16 şi 17 septembrie 2009. 

        La lucrările şedinţei Comisiei din ziua de 15 septembrie 2009, din numărul total 

de 31 deputaţi membri ai Comisiei, au fost prezenţi 20 deputaţi, fiind absenţi domnii 

deputaţi: Dan Bordeianu (Grupul parlamentar al PNL), Sorin Gheorghe Buta 

(Grupul parlamentar al PD-L), Relu Fenechiu (Grupul parlamentar al PNL), Vasile 

Gherasim (Grupul parlamentar al PD-L), Zanfir Iorguş (Grupul parlamentar al PD-

L), Ghervazen Longer (Grupul parlamentar al Minorităţilor Naţionale), Ioan Oltean 

(Grupul parlamentar al PD-L), Dumitru Pardău (Grupul parlamentar al PD-L), Seres 

Denes (Grupul parlamentar al UDMR), Radu Bogdan Ţîmpău (Grupul parlamentar 

al PNL) şi Aurel Vlădoiu (Grupul parlamentar al PSD+PC). Domnul deputat 

Ludovic Orban (Grupul parlamentar al PNL) a fost înlocuit de domnul deputat 

Marius Octavian Popa (Grupul parlamentar al PNL). 

                 La lucrările Comisiei din zilele de 16 şi 17 septembrie 2009, din numărul 

total de 31 deputaţi membri ai Comisiei, au fost prezenţi 25 deputaţi, fiind absenţi 

domnii deputaţi: Sorin Gheorghe Buta (PD-L), Vasile Gherasim (PD-L), Ghervazen 

Longer (Minoriţile Naţionale), Ioan Oltean (PD-L), Ludovic Orban (PNL), Dumitru 

Pardău (PD-L). 

În cadrul şedinţei din data de 15 septembrie 2009, au participat ca invitaţi: 

domnul Marian Hoinaru, Secretar de stat în cadrul Ministerului Agriculturii, 

Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, domnul Bucksz Valentin, Preşedinte în cadrul 

Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură, doamna Alina Tiţu, Şef Serviciu 
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în cadrul Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură, domnul Neculai Şelaru, 

Preşedinte executiv în cadrul Asociaţiei Generale a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi 

din România, domnul Ştefan Popescu, Preşedinte în cadrul Federaţiei Naţionale a 

Pescarilor Sportivi din România.  

          În data de 15 septembrie 2009 a avut loc şedinţa comună a Comisiei pentru 

administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic şi a Comisiei 

pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice, având pe 

ordinea de zi proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul şi acvacultura (PLx 363/2008). 

          După dezbateri, proiectul de lege a fost adoptat, cu majoritate de voturi (3 

abţineri).       

În cadrul şedinţei din data de 16 septembrie 2009, au participat ca invitaţi: 

domnul Jantea Dumitru, Consilier în cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, 

domnul Andrei Gheorghe, Director general în cadrul Ministerului Administraţiei şi 

Internelor, domnul Catrinoiu Aurel, Director în cadrul Inspectoratului General al 

Poliţiei Române, doamna Bogdan Mioara, Secretar general în cadrul Autorităţii 

Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului. 

Lucrările şedinţei din data de 16 septembrie 2009 au fost conduse de doamna 

Sulfina Barbu, preşedinte al Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea 

teritoriului şi echilibru ecologic. 

Pe ordinea de zi a a şedinţei Comisiei, din data de 16 septembrie 2009, au 

figurat următoarele puncte: 

AVIZE 

1. PLx 382/2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr.47/2009 pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.135/2007 privind alocarea de la bugetul de stat a 

fondurilor necesare pentru continuarea şi finalizarea 

măsurilor ex-ISPA 
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2. PLx 383/2009 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.49/2009 privind libertatea de stabilire a 

prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza servicii în 

România 

3. PLx 391/2009 Propunere legislativă pentru modificarea art.2 alin.2 şi 3 şi 

art.3 alin.1 şi 2 din Legea nr.278/07.11.2008 pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.90/2008 

privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al 

situaţiilor financiare anuale consolidate 

4. PLx 403/2009 Proiect de Lege pentru completarea art.62 din Legea 

nr.46/2008 privind Codul Silvic 

5. PLx 406/2009 Proiect de Lege privind regimul stării de mobilizare 

parţială sau totală a forţelor armate şi al stării de război 

 

SESIZĂRI ÎN FOND 

 

6. PLx 288/2009 Propunere legislativă pentru reînfiinţarea comunei Cintei, 

judeţul Arad, prin reorganizarea comunei Zărand 

7. PLx 347/2009 Propunere legislativă privind organizarea şi funcţionarea 

Poliţiei Comunitare 

8. PLx 348/2009 Propunere legislativă privind înfiinţarea, organizarea şi 

funcţionarea serviciilor judeţene publice de pază şi ordine 

9. PLx 349/2009 Propunere legislativă privind protecţia infrastructurilor 

critice şi înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia 

Infrastructurilor Critice 

10. PLx 374/2009 Proiect de Lege privind protecţia minorilor ai căror părinţi 

sunt plecaţi la muncă în străinătate 
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DIVERSE 

 

1. Informaţii privind proiectul de exploatare a rezervelor auro-argintifere din 

perimetrul Roşia Montană, transmise de Ministerul Economiei; 

2. Scrisoare de poziţie din partea Fundaţiei Terra Mileniul III şi Alma-Ro cu   

privire la „Co-incinerarea, o alternativă la problema deşeurilor”. 

 

La punctul 1 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.47/2009 pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.135/2007 privind alocarea de la 

bugetul de stat a fondurilor necesare pentru continuarea şi finalizarea măsurilor ex-

ISPA (Plx 382/2009), ce are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.135/2007 privind alocarea de la bugetul de 

stat a fondurilor necesare pentru continuarea şi finalizarea măsurilor ex-ISPA, 

aprobată prin Legea nr.187/2008, în sensul că din fondurile prevăzute în bugetul 

Ministerului Finanţelor Publice – Acţiuni Generale, la poziţia globală, „Fondul 

Naţional de Preaderare“, se asigură şi sumele necesare pentru continuarea şi 

finalizarea proiectelor ex-ISPA.  

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

fost adoptat de către Senat în şedinţa din 1 septembrie 2009, Camera Deputaţilor este 

Cameră decizională, 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 pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.49/2009 privind libertatea de 

stabilire a prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza servicii în România (Plx 

383/2009).   

Proiectul transpune în legislaţia internă Directiva 2006/123/CE a 

Parlamentului European şi a Consiliului privind serviciile în cadrul pieţei interne, 
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denumită şi „Directiva Bolkenstein“, după numele iniţiatorului său, comisarul 

european Frity Bolkenstein. Directiva stabileşte dispoziţii generale pentru a facilita 

exercitarea libertăţii de stabilire pentru prestatorii de servicii care provin dintr-unul 

din statele membre, precum şi libera circulaţie în ceea ce priveşte serviciile în spaţiul 

intracomunitar. 

Termenul de transpunere a directivei în legislaţia naţională este: 28 decembrie 

2009, dată până la care România, în calitate de stat membru, trebuie să adopte actele 

normative necesare implementării prevederilor directivei. 

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

fost adoptat de către Senat în şedinţa din 1 septembrie 2009, Camera Deputaţilor este 

Cameră decizională, 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 3 al ordinii de zi, a fost prezentată propunerea legislativă pentru 

modificarea art.2 alin.2 şi 3 şi art.3 alin.1 şi 2 din Legea nr.278/07.11.2008 pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.90/2008 privind auditul statutar al 

situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate (PLx 

391/2009), ce are ca obiect de reglementare modificare art.2 şi 3 din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr.90/2008 privind auditul statutar al situaţiilor financiare 

anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate, aprobată cu modificări prin 

Legea nr.278/2008. 

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

şi a fost respinsă de Senat în şedinţa din 2 septembrie 2009, Consiliul Legislativ a 

dat aviz favorabil, cu observaţii şi propuneri, Camera Deputaţilor este Cameră 

decizională, Guvernul nu susţine adoptarea propunerii legislative. 

Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost avizată negativ, cu 

unanimitate de voturi. 

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

completarea art.62 din Legea nr.46/2008 privind Codul Silvic (Plx 403/2009), ce are 
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ca obiect de reglementare completarea art.62 din Legea nr.46/2008 – codul silvic, cu 

modificările şi completările ulterioare, cu două noi alineate, alin.(5) şi (6) în sensul 

acordării unei cantităţi de material lemnos pe picior, din fondul forestier al unităţilor 

administrativ-teritoriale şi/sau din fondul forestier proprietate de stat, familiilor 

domiciliate în judeţele cu zonă montană, prevăzute în anexa la Legea nr.181/2007 

privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Zonei Montane, 

la preţul stabilit prin actul de punere în valoare, urmând ca acestea să exploateze 

lemnul în regie proprie. 

S-a menţionat că facilităţile prevăzute în proiectul de lege nu vor putea fi 

asigurate din pădurile statului, întrucât pădurile naţionalizate au fost retrocedate, iar 

cele rămase în proprietatea statului, în special cele din zona montană, sunt cuprinse 

în grupa I funcţională/arii protejate/situri Natura 2000, de unde nu este permisă 

recoltarea de masă lemnoasă. 

S-a mai 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 7 septembrie 2009, Consiliul Legislativ a dat aviz favorabil cu observaţii 

şi propuneri, Guvernul nu susţine adoptarea proiectului de lege. 

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

unanimitate de voturi. 

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

regimul stării de mobilizare parţială sau totală a forţelor armate şi al stării de război 

(Plx 406/2009), ce reglementează regimul stării de mobilizare parţială sau totală a 

forţelor armate şi al stării de război. 

Proiectul urmăreşte definirea unui sistem naţional de mobilizare, format din 

componente ale căror prerogative, competenţe, atribuţii şi sarcini în domeniul 

apărării şi securităţii naţionale să permită organizarea şi pregătirea din timp de pace 

şi aplicare în timp util a complexului de măsuri extraordinare ce se adoptă şi a 

activităţilor ce se desfăşoară la apariţia sau iminenţa unei ameninţări grave, care 

poate afecta suveranitatea, independenţa şi unitatea statului, integritatea teritorială a 
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ţării şi democraţia constituţională, precum şi exercitarea dreptului statului la 

autoapărare individuală sau colectivă. 

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 7 septembrie 2009, Consiliul Legislativ a dat aviz favorabil cu observaţii 

şi propuneri, Consiliul Suprem de Apărare a Ţării a dat aviz favorabil.  

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

unanimitate de voturi. 

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

reînfiinţarea comunei Cintei, judeţul Arad, prin reorganizarea comunei Zărand (PLx 

288/2009). 

S-a precizat că documentaţia anexată iniţiativei legislative nu conţine Planul 

cadastral pentru marcarea hotarelor administrativ-teritoriale şi a limitelor 

intravilanelor, avizat de către Oficiul judeţean de cadastru şi publicitate imobiliară.  

De asemenea, s-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria 

legilor organice, Consiliul Legislativ a dat aviz favorabil, cu observaţii şi propuneri, 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a dat aviz favorabil, Comisia pentru buget 

şi finanţe a dat aviz favorabil, Guvernul nu susţine adoptarea, Camera Deputaţilor 

este prima Cameră sesizată.   

Discutată în şedinţa Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea 

teritoriului şi echilibru ecologic din data de 2.09.2009,  pentru respectiva propunere 

legislativă s-a hotărât întocmirea unui raport de respingere, dar plenul Camerei 

Deputaţilor a hotărât în şedinţa din data de 8.09.2009 retrimiterea propunerii 

legislative la Comisie, în vederea reexaminării şi depunerii unui nou raport. 

În urma dezbaterii, pentru respectiva propunere legislativă s-a hotărât 

menţinerea raportului de respingere, cu majoritate de voturi (1 împotrivă şi 1 

abţinere). 

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

organizarea şi funcţionarea Poliţiei Comunitare (PLx 347/2009), ce are ca obiect de 

reglementare, pe de o parte, reorganizarea structurilor Poliţiei Comunitare, la 
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nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti şi al 

municipiului Bucureşti, acolo unde acestea sunt organizate şi funcţionează potrivit 

Legii nr.371/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Poliţiei 

Comunitare, cu modificările şi completările ulterioare; iar pe de altă parte, 

înfiinţarea ca serviciu public de interes local, cu sau fără personalitate juridică, la 

unele nivele de organizare administrativ-teritorială, unde acestea nu funcţionează 

încă. 

Totodată, se propune preluarea în structura poliţiei comunitare a personalului 

din compartimentele aparatului de specialitate al primarului, împuternicit cu 

exercitarea controlului privind disciplina în autorizarea şi executarea lucrărilor de 

construcţii, protecţia mediului, precum şi controlul activităţilor comerciale. 

De asemenea, propunerea legislativă vizează lărgirea sferei de atribuţii şi 

competenţe în favoarea poliţiştilor comunitari, precum şi învestirea acestora cu 

prerogative specific poliţieneşti. 

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

Consiliul Legislativ a dat aviz favorabil, cu observaţii şi propuneri, Comisia juridică, 

de disciplină şi imunităţi a dat aviz negativ, Comisia pentru buget şi finanţe a dat 

aviz negativ, Comisia pentru muncă şi protecţie socială a dat aviz negativ, Guvernul 

nu susţine adoptarea, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 

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

Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională. 

In şedinţa din data de 2 septembrie 2009, Comisia pentru apărare, ordine 

publică şi siguranţă naţională a hotărât întocmirea unui raport preliminar de 

respingere pentru respectiva propunere legislativă.  

În urma dezbaterii, pentru respectiva propunere legislativă s-a votat 

respingerea, cu majoritate de voturi (2 abţineri). 

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

înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor judeţene publice de pază şi ordine 

(PLx 348/2009), ce are are ca obiect de reglementare înfiinţarea, organizarea şi 



 9 
 

funcţionarea serviciilor judeţene publice de pază şi ordine, ca instituţii publice cu 

personalitate juridică, nonprofit, cu autofinanţare, cu buget propriu de venituri şi 

cheltuieli, care nu incasează şi nu plătesc TVA, în scopul prestării de servicii de pază 

şi ordine. 

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

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

dat aviz negativ, Comisia pentru buget şi finanţe a dat aviz negativ, Guvernul nu 

susţine adoptarea, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 

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

Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională. 

In şedinţa din data de 2 septembrie 2009, Comisia pentru apărare, ordine 

publică şi siguranţă naţională a hotărât întocmirea unui raport preliminar de 

respingere pentru respectiva propunere legislativă.  

În urma dezbaterii, pentru respectiva propunere legislativă s-a votat 

respingerea, cu unanimitate de voturi. 

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

protecţia infrastructurilor critice şi înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia 

Infrastructurilor Critice (PLx 349/2009), ce are are ca obiect de reglementare 

instituirea cadrului normativ pentru protecţia infrastructurilor critice, precum şi 

înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Infrastructurilor Critice, organ de 

specialitate al administraţiei publice centrale în subordinea Guvernului, ca parte 

componentă a Sistemului Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă. 

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

şi a fost respinsă de Senat, Consiliul Legislativ a dat aviz negativ, Comisia juridică, 

de disciplină şi imunităţi a dat aviz negativ, Comisia pentru buget şi finanţe a dat 

aviz negativ, Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională a dat aviz 

negativ, Guvernul nu susţine adoptarea, Camera Deputaţilor este Cameră 

decizională. 
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S-a mai precizat că, conform prevederilor în alin.(2) şi (3) ale art.117 din 

Constituţia României republicată, înfiinţarea şi organizarea acestei Autorităţi, poate 

fi făcută doar printr-un proiect de lege iniţiat de Guvern şi nu printr-o propunere 

legislativă parlamentară. 

În urma dezbaterii, pentru respectiva propunere legislativă s-a hotărât 

întocmirea unui raport de respingerea, cu unanimitate de voturi. 

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

protecţia minorilor ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate (Plx 

374/2009), ce are ca obiect de reglementare protecţia minorilor ai căror părinţi sunt 

plecaţi la muncă în străinătate, urmărind, aşa cum arată Expunerea de motive, 

crearea unui cadru normativ care să asigure o mai bună monitorizare a tuturor 

copiilor neglijaţi, o strânsă colaborare a organelor centrale de stat care se ocupă de 

acţiunile de ocrotire şi promovare a intereselor copilului, implementarea unor 

programe de formare a personalului asupra nevoilor copiilor ai căror părinţi sunt 

plecaţi, precum şi realizarea unor campanii de informare şi în acelaşi timp de 

conştientizare cu privire la efectele migraţiei părinţilor asupra copiilor.  

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

Camera Deputaţilor este Cameră decizională. Senatul a adoptat propunerea 

legislativă, Consiliul Legislativ a dat aviz favorabil, Guvernul susţine adoptarea. 

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

de voturi. 
 
 

 
În cadrul secţiunii Diverse, a fost supusă atenţiei plenului Comisiei, adresa din 

partea Ministerului Economiei, în care se prezintă situaţia actuală a proiectului de 

exploatare a rezervelor auro-argintifere din perimetrul Roşia Montană, informaţii 

solicitate de membrii Comisiei, într-o şedinţă anterioară. 

De asemenea, s-a prezentat Scrisoarea de poziţie din partea Fundaţiei Terra 

Mileniul III şi Alma-Ro, cu tema „Co-incinerarea, o alternativă la problema 

deşeurilor” şi invitaţia adresată membrilor Comisiei pentru a întreprinde o vizită, în 
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data de 30 septembrie 2009, la Fabrica de ciment dotată cu instalaţie de coincinerare, 

din Câmpulung Muscel. La acestă vizită urmează să participe şi membri ai Comisiei 

pentru industrii şi servicii, din Camera Deputaţilor, precum şi reprezentanţi ai 

organizaţiilor neguvernamentale de mediu. 

În ziua de 17 septembrie 2009, lucrările s-au desfăşurat prin studiu individual 

pentru analizarea proiectelor de lege aflate pe ordinea de zi a Comisiei.  

 
 
 

PREŞEDINTE,     SECRETAR 

 

SULFINA BARBU   MIHAI  CRISTIAN APOSTOLACHE 
 

 

 

 

 

 

 

 

Red. Consilier parlamentar 
       Baban Mona Georgeta 
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