
 
Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 

COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ, AMENAJAREA 
TERITORIULUI SI ECHILIBRU ECOLOGIC 

    7.03.2013 

 Nr. 26/ 95/                 
SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 

din 4 - 7 martie 2013 
 

Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic şi-a 
desfăşurat lucrările în intervalul 4 - 7 martie 2013. 

 
Lucrările şedinţelor din 4 - 7 martie 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 4 martie a.c. au participat ca invitaţi: doamna Ioana-Andreea 
Lambru, Secretar general adjunct al Guvernului şi domnul Dragoş Condrea, Director Direcţia 
Juridică Secretariatul general al Guvernului. 

   
În data de 4 martie 2013 pe ordinea de zi a figurat următorul punct: 
 

 
SESIZĂRE ÎN FOND 

 
1. PL-x 52/2013  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice 
centrale şi pentru modificarea unor acte normative 

 
 La şedinţa comisiei din 5 martie a.c. au participat ca invitaţi: domnul Lucian Dan 
Vlădescu, Preşedinte Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor 
Publice, domnul Mircea Fechet, Vicepreşedinte Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi 
Monitorizarea Achiziţiilor Publice, domnul Florin Aurel Moţiu, Secretar de Stat Ministerul 
Justiției, domnul Mitea Fănel, Director Ministerul Finanţelor Publice, domnul Stamatiade 
Cristian, Director Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, domnul Ciprian 
Alexandru Caralicea, Secretarul general Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi 
Probleme Speciale, domnul Manu Corneliu, şef birou Administraţia Naţională a Rezervelor de 
Stat şi Probleme Speciale, domnul Mircea Jorj, Vicepreşedinte Agenţia Naţională a 
Funcţionarilor Publici, domnul Iulian Matache, Secretar de Stat Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei Publice, domnul Radu Boroianu, Secretar de Stat Ministerul 

http://www.cdep.ro/pls/dic/cd.home1�
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=6&cam=2&leg=2012
http://www.just.ro/LinkClick.aspx?link=2148&tabid=82
http://www.just.ro/MinisterulJusti%C8%9Biei/tabid/54/Default.aspx
http://www.just.ro/MinisterulJusti%C8%9Biei/tabid/54/Default.aspx
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Culturii şi doamna Irina Alexe, şef departamentul Relaţia cu Parlamentul Ministerul 
Afacerilor Interne. 

   
În data de 5 martie 2013 pe ordinea de zi au figurat următoarele puncte: 
 

AVIZE 
 
2. Pl-x  14/2013  Propunere legislativă privind cazierul profesional 
3. Pl-x  15/2013  Propunere legislativă privind cazierul medical 
4. Pl-x  35/2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.77/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34/2006 
privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări 
publice şi a contractelor de concesiune de servicii 

5. Pl-x  57/2013 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.60/2012 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor 
cantităţi de combustibili pentru operatori economici producători de energie electrică pentru 
Sistemul Electroenergetic Naţional şi de energie termică, precum şi/sau energie termică 
pentru populaţie, precum şi prorogarea termenului prevăzut la art.1 din Ordonanţa de urgenţă 
a Guvernului nr.122/2011 pentru aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de 
împrumut, a unor cantităţi de combustibili pentru unii operatori economici 

6. Pl-x  58/2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.68/2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi reglementarea unor 
măsuri financiar-fiscale 

7. Pl-x  59/2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.79/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.126/2003 privind operarea, funcţionarea şi finanţarea asistenţei de urgenţă acordate cu 
elicopterele achiziţionate de Ministerul Sănătăţii şi repartizate operatorilor medicali Institutul 
Clinic Fundeni şi Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş 

 
 

SESIZĂRI ÎN FOND 
 
8. PL-x 442/2009 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.7 din Legea 

50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare 

9. PL-x 398/2012 Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de 
locuinţe 

10. PL-x 50/2013 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) la art.8 din Legea nr.152 din 
15 iulie 1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe 

11.  PL-x 47/2013 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.67/2004 
pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale 

12.  PL-x 48/2013 Propunere legislativă pentru completarea articolului 11 alineatul (1) litera a) 
din Legea nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.64/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a 
Legii administraţiei publice locale nr.215/2001 şi a Legii nr.393/2004 privind Statutul 
aleşilor locali 



 

 

 

3

13. PL-x 434/2012 Propunere legislativă pentru declararea de rezervaţie arheologică şi 
bun de utilitate publică de interes naţional a unor zone din teritoriul localităţilor 
Sarmizegetusa, Mintia-Veţel şi a Complexului cetăţilor clasice din Munţii Orăştiei-Costeşti-
Cetăţuie; Cetăţuia Înaltă; Ciocuţa; Costeşti-Blidaru; Foieragu; Vârful lui Hulpe; Feţele Albe; 
Grădiştea Muncelului; Piatra Roşie - judeţul Hunedoara 

14. PL-x 20/2013 Proiect de Lege pentru completarea alineatului (3) al articolului 11 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, 
conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice 

15. PL-x 72/2011 Propunere legislativă privind utilizarea, conservarea şi protejarea solului 
16. PL-x 198/2012 Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă nr.59/2007 privind 

instituirea Programului naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii 
verzi în localităţi 

17. PL-x 439/2012 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul şi acvacultura 

18. PL-x 49/2013 Propunere legislativă privind unele măsuri pentru protejarea resurselor 
piscicole din Delta Dunării, îmbunătăţirea a calităţii vieţii în Delta Dunării, întărirea 
instituţională a Administraţiei Rezervaţiei Biosfera Delta Dunării şi Agenţiei Naţionale 
pentru Pescuit şi Acvacultură 

19. PL-x 419/2012 Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.7 din 19 ianuarie 2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural, aprobată prin Legea nr.71/2007 

20. PL-x 399/2012 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.188/1999 
privind Statutul funcţionarilor publici 

21. PL-x 19/2013 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea art.73 alin.(3) din Legea 
nr.7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar, republicată, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.35 din 16/01/2006 

22. PL-x 761/2011 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.85/2011 pentru modificarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 
construcţii 

23. Pl-x 124/2012 Proiect de Lege privind declararea comunei Şepreuş, judeţul Arad, localitate-
martir a luptei anticomuniste 

24. PL-x 418/2012 Proiect de Lege pentru modificarea alin.(3) al art.56 din Legea nr.350/2001 
privind amenajarea teritoriului şi urbanismul 

25. PL-x 63/2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.63/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.18/2009 
privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe 

26. PL-x 65/2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.74/2012 pentru modificarea alineatului (2) al art.2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.99/2007 privind unele măsuri pentru sprijinirea persoanelor afectate de prăbuşirea blocului 
situat în cartierul Dumbrava din Municipiul Zalău, ca urmare a deflagraţiei produse în data de 
14 septembrie 2007 

27. Pl-x 64/2013 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.67/2012 privind modificarea art.55 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 

28. Pl-x 350/2012 Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.52/2003 
privind transparenţa decizională în administraţia publică 
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29. PL-x 413/2012 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.9/2012 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.96/2002 privind 
acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din clasele I-VIII din învăţământul 
de stat şi privat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu 
program normal de 4 ore 

30. PL-x 394/2011 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.40/2011 privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din 
punct de vedere energetic 

31. PL-x 28/2013 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.58/2012 privind modificarea unor acte normative din domeniul protecţiei mediului şi 
pădurilor 

32. PL-x 438/2012 Proiect de Lege privind completarea Legii nr.95/1997 privind declararea 
complexului "Memorialul victimelor comunismului şi al rezistenţei - Sighet" ca ansamblu de 
interes naţional 

33. PL-x 62/2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.82/2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind evidenţa 
persoanelor, actele de identitate ale cetăţenilor români, precum şi actele de rezidenţă ale 
cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European rezidenţi 
în România 

 
La punctul 1 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost adoptat cu amendamente admise, 
cu majoritate de voturi. 
La punctul 2 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost avizată negativ cu 
unanimitate de voturi. 
La punctul 3 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost avizată negativ cu 
unanimitate de voturi. 
La punctul 4 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu amendamente 
admise, cu unanimitate de voturi. 
La punctul 5 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu unanimitate de 
voturi. 
La punctul 6 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu unanimitate de 
voturi. 
La punctul 7 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu unanimitate de 
voturi. 
La punctul 8 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost respinsă cu unanimitate de 
voturi. 
La punctul 9 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost respinsă cu unanimitate de 
voturi. 
La punctul 10 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost amânată cu termen de o 
săptămână, cu unanimitate de voturi. 
La punctul 11 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost respinsă cu unanimitate de 
voturi. 
La punctul 12 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost respinsă cu unanimitate de 
voturi. 
La punctul 13 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost respinsă cu unanimitate de 
voturi. 
La punctul 14 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost respins cu unanimitate de voturi. 
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La punctul 15 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost respinsă cu majoritate 
de voturi, o abţinere. 
La punctul 16 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost respins cu unanimitate de voturi. 
La punctul 17 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost respins cu unanimitate de voturi. 
La punctul 18 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost respinsă cu unanimitate de 
voturi. 
La punctul 19 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost amânată cu termen de o 
săptămână, cu unanimitate de voturi. 
La punctul 20 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost respinsă cu unanimitate de 
voturi. 
La punctul 21 al ordinii de zi, respectivul proiect de  lege a fost respins cu raport preliminar la 
Comisia pentru muncă şi protecţie socială, cu unanimitate de voturi. 
La punctul 22 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost adoptat cu amendamente admise, 
cu unanimitate de voturi. 
La punctul 23 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 
La punctul 24 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost adoptat cu amendamente admise, 
cu unanimitate de voturi. 
La punctul 25 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost adoptat cu raport preliminar la 
Comisia pentru industrii şi servicii, cu unanimitate de voturi. 
La punctul 26 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 
La punctul 27 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 
La punctul 28 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost amânat cu termen de două 
săptămâni, cu unanimitate de voturi. 
La punctul 29 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 
La punctul 30 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost adoptat în forma prezentată cu 
raport preliminar la Comisia pentru industrii şi servicii, cu unanimitate de voturi. 
La punctul 31 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost amânat cu termen de o 
săptămână, cu unanimitate de voturi. 
La punctul 32 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost adoptat cu raport preliminar la 
Comisia pentru cultură, arte şi mijloace de informare în masă, cu unanimitate de voturi. 
La punctul 33 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost amânat cu termen de două 
săptămâni, cu unanimitate de voturi.  
 
La lucrările Comisiei din 4 martie 2013 din totalul celor 32 de membri au fost prezenţi 28 
deputaţi, după cum urmează: 
 
Almăjanu Marin (PNL), Cseke Attila-Zoltán (UDMR), Nistor Laurenţiu (PSD), Ciolacu Ion-
Marcel (PSD), Thuma Hubert Petru Ştefan (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), 
Horga Vasile (PNL), Man Mircea (PDL), Manea Victor-Gheorghe (PNL), Marocico Ion 
(Mino.), Moldovan Carmen Ileana(PSD), Moldovan Ioan (PC), Palăr Ionel (PNL), Popescu 
Florin Aurelian (PDL), Răţoi Neculai (PSD), Rotaru Răzvan (PP-DD), Simedru Dan Coriolan 
(PNL), Urcan Ionaş-Florin (PDL), Vlădoiu Aurel (PSD).  
 
Domnul ministru Dragnea Nicolae-Liviu (PSD), domnul deputat Oltean Ioan (PDL) şi doamna 
ministru Plumb Rovana (PSD), nu au participat la lucrările comisiei. 
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Domnul deputat Simionescu Adrian Constantin (PSD), a fost plecat în delegaţie. 
Doamna deputat Surdu Raluca (PNL), a fost înlocuită de doamna deputat Raluca Ispir (PNL). 
 
La lucrările Comisiei din 5 martie 2013 din totalul celor 32 de membri au fost prezenţi 28 
deputaţi, după cum urmează: 
 
Almăjanu Marin (PNL), Cseke Attila-Zoltán (UDMR), Nistor Laurenţiu (PSD), Ciolacu Ion-
Marcel (PSD), Thuma Hubert Petru Ştefan (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), 
Horga Vasile (PNL), Man Mircea (PDL), Manea Victor-Gheorghe (PNL), Marocico Ion 
(Mino.), Moldovan Carmen Ileana(PSD), Moldovan Ioan (PC), Palăr Ionel (PNL), Popescu 
Florin Aurelian (PDL), Răţoi Neculai (PSD), Rotaru Răzvan (PP-DD), Simedru Dan Coriolan 
(PNL), Surdu Raluca (PNL), Urcan Ionaş-Florin (PDL), Vlădoiu Aurel (PSD). 
 
Domnul ministru Dragnea Nicolae-Liviu (PSD), domnul deputat Oltean Ioan (PDL) şi doamna 
ministru Plumb Rovana (PSD), nu au participat la lucrările comisiei. 
 
Domnul deputat Simionescu Adrian Constantin (PSD), a fost plecat în delegaţie. 
 
La lucrările Comisiei din 6 şi 7 martie 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), Thuma Hubert Petru Ştefan (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), 
Horga Vasile (PNL), Man Mircea (PDL), Manea Victor-Gheorghe (PNL), Marocico Ion 
(Mino.), Moldovan Carmen Ileana(PSD), Moldovan Ioan (PC), Palăr Ionel (PNL), Popescu 
Florin Aurelian (PDL), Răţoi Neculai (PSD), Rotaru Răzvan (PP-DD), Simedru Dan Coriolan 
(PNL), Surdu Raluca (PNL), Vlădoiu Aurel (PSD). 
 
Domnul ministru Dragnea Nicolae-Liviu (PSD), domnul deputat Oltean Ioan (PDL) şi doamna 
ministru Plumb Rovana (PSD), nu au participat la lucrările comisiei. 
 
Domnul deputat Simionescu Adrian Constantin (PSD) şi domnul deputat Urcan Ionaş-Florin 
(PDL), au fost plecaţi în delegaţie. 
 
Lucrările Comisiei din datele de 6 şi 7 martie 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 
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Întocmit, 
Consilier, Alina Tănase 


	    7.03.2013

		2013-03-14T14:43:33+0200
	Nicoleta I. Toma




