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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
din 12 - 14 februarie 2013 

  
Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic şi-a 

desfăşurat lucrările în intervalul 12 - 14 februarie 2013. 
 
Lucrările şedinţelor din 12 - 14 februarie a.c. au fost conduse de către domnul deputat 

Almăjanu Marin, preşedintele Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic. 

 
 La şedinţa comisiei din 12 februarie a.c. au participat ca invitaţi: doamna Eladia Prandea 
- Dir. Gen. Adjunct Ministerul Finanţelor Publice, doamna Elena Strâmbeanu - Consilier Juridic 
Ministerul Finanţelor Publice, domnul Brăgaru Mihai - Şef Serviciu Ministerul Finanţelor 
Publice, domnul Cojoc Marin - Dir. Gen. Adjunct Ministerul Finanţelor Publice, domnul Iulian 
Matache - Secretar de Stat Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice, şi 
doamna Elena Mihăilă - Consilier Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice 

   
În data de 12 februarie 2013 pe ordinea de zi au figurat următoarele puncte: 
 

AVIZE 
 
1. Pl-x 339/2012 Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii fondului 

funciar nr.18/1991 şi a Legii nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra 
terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar 
nr.18/1991 şi ale Legii nr.169/1997 

2. Pl-x 373/2012 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.38/2003 privind transportul 
în regim de taxi şi în regim de închiriere 

3. Pl-x 386/2012 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.16/2012 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură 
fiscală 

4. Pl-x 394/2012 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii Arhivelor Naţionale 
nr.16/1996 
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5. Pl-x 397/2012 Propunere legislativă pentru completarea art.20 din Legea 
nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap 

6. Pl-x 411/2012 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.260/2008 privind 
asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau 
inundaţiilor 

7. Pl-x 412/2012 Proiect de Lege privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor şi 
Infrastructurii a unor terenuri în suprafaţă totală de 136,655mp, aflate în domeniul public al 
statului , din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor -ROMSILVA, în vederea realizării 
de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România -S.A. a 
obiectivului de interes naţional "Autostrada Timişoara-Lugoj" 

8. Pl-x 415/2012 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.22/2012 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.66/2011 privind 
prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor 
europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora 

9. Pl-x 456/2012 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.29/2012 privind prorogarea termenului prevăzut la art. III din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.98/2011 pentru modificarea Legii nr.411/2004 privind fondurile de pensii 
administrate privat, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor 
administrate privat 

10.  Pl-x 459/2012 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.34/2012 pentru stabilirea cadrului instituţional de acţiune în scopul utilizării durabile a 
pesticidelor pe teritoriul României 

11.  Pl-x 460/2012 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.35/2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul sanitar 

12.  Pl-x 464/2012 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.47/2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi reglementarea unor 
măsuri fiscal-bugetare 

13.  Pl-x 465/2012 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.49/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.24/2010 
privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli 

 
 

SESIZĂRI IN FOND 
 

14.  PL-x 393/2012 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.90/2003 privind 
vânzarea spaţiilor aflate în proprietatea privată a statului sau a unităţilor administrativ - 
teritoriale, destinate sediilor partidelor politice 

 
La punctul 1 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost avizată negativ cu 
unanimitate de voturi. 
La punctul 2 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost avizată negativ cu majoritate 
de voturi, un vot împotrivă. 
La punctul 3 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu majoritate de 
voturi, un vot împotrivă. 
La punctul 4 al ordinii de zi, membrii comisiei prezenţi au solicitat către Biroului Permanent ca 
proiectul de lege să fie pe fond la comisie. 
La punctul 5 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost avizată favorabil cu 
unanimitate de voturi. 
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La punctul 6 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat negativ cu 
unanimitate de voturi. 
La punctul 7 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost amânat cu unanimitate de voturi. 
La punctul 8 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu unanimitate de 
voturi. 
La punctul 9 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu unanimitate de 
voturi. 
La punctul 10 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu unanimitate 
de voturi. 
La punctul 11 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu unanimitate 
de voturi. 
La punctul 12 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu unanimitate 
de voturi. 
La punctul 13 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu unanimitate 
de voturi. 
La punctul 14 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost adoptat cu majoritate de voturi, 
un vot împotrivă.   
 
La lucrările Comisiei din 12 februarie 2013 din totalul celor 32 de membri au fost prezenţi 27 
deputaţi, după cum urmează: 
 
Almăjanu Marin (PNL), Cseke Attila-Zoltán (UDMR), Nistor Laurenţiu (PSD), Ciolacu Ion-
Marcel (PSD), ThumaHubert Petru (PNL), Avram Constantin (PC), Babuş Radu (PSD), Boboc 
Valentin Gabriel (PSD), Bucura-Oprescu Simona (PSD), Călin Ion (PSD), Chebac Eugen (PP-
DD), Cioată Cezar (PP-DD), Ciurariu Florin (PNL), Dobre Victor-Paul (PNL), Man Mircea 
(PDL), Manea Victor-Gheorghe (PNL), Morocico Ion (Minorităţile Naţionale), Moldovan 
Carmen-Ileana (PSD), Moldovan Ioan (PP-DD), Palăr Ionel (PNL), Popescu Florin Aurelian 
(PDL), Răţoi Neculai (PSD), Rotaru Răzvan (PP-DD), Simedru Dan-Coriolan (PNL), 
Simionescu Adrian Constantin (PSD), Surdu Raluca (PNL), Vlădoiu Aurel (PSD).  
 
Domnul ministru Nicolae-Liviu Dragnea (PSD), domnul ministru Mircea Duşa (PSD),  domnul 
deputat Ioan Oltean (PDL), doamna ministru Rovana Plumb (PSD) şi domnul deputat Urcan 
Ionaş-Florin (PDL), nu au participat la lucrările comisiei. 
 
Lucrările Comisiei din datele de 13 şi 14 februarie 2013 s-au desfăşurat în cadrul grupurilor de 
lucru constituite în vedere studierii iniţiativelor legislative de pe ordinea de zi. 
 
 

PREŞEDINTE, 

Marin ALMĂJANU 

 

SECRETAR, 

Ion-Marcel CIOLACU 

 
 
Întocmit, 
Consilier, Alina Tănase 
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