
 
Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 

COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ ŞI 
AMENAJAREA TERITORIULUI  

 Bucureşti, 31 iulie 2014 
 

 
PROCES VERBAL 

din zilele de 28, 29, 30 și 31 iulie 2014 
 
Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului şi-a 

desfăşurat lucrările în perioada vacanței parlamentare, în zilele de 28, 29, 30 și 
31 iulie 2014. 

 
La lucrările Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului 

din perioada vacanței parlamentare, în zilele de 28, 29, 30 și 31 iulie a.c., din 
numărul de 24 membri ai Comisiei au fost prezenţi 22 deputaţi, fiind absenți: 
domnul ministru Dragnea Nicolae-Liviu (PSD) și domnul deputat Oltean Ioan 
(PDL). 

 
 Lucrările şedinţei din 28 iulie a.c. au fost conduse de domnul deputat Marin 
Almăjanu, preşedintele Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea 
teritoriului. 
 
 Pe ordinea de zi a şedinţei din data de 28 iulie a.c. au figurat următoarele 
puncte: 

 
AVIZE 

 
1. Pl-x 260/2014 Propunere legislativă pentru modificarea Legii 

nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap 

2. PL-x 269/2014 Proiect de Lege pentru completarea art.10 din Legea 
nr.230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea asociaţiilor de proprietari 

3. Pl-x 272/2014 Propunere legislativă pentru completarea art.34 din 
Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice 
nr.51/2006 
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SESIZĂRI ÎN FOND 
 

4. PL-x 93/2014 Proiect de Lege privind adoptarea de măsuri specifice în 
vederea dezvoltării comunităţilor sărace 

5. PL-x 144/2014 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.185/2013 privind amplasarea şi autorizarea 
mijloacelor de publicitate 

6. Pl-x 238/2014 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.185/2013 privind amplasarea şi autorizarea 
mijloacelor de publicitate 

 
 La punctul 1 al ordinii de zi a fost prezentată propunerea legislativă pentru 
modificarea Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap (Plx. 260/2014), ce are ca obiect de reglementare 
modificarea art.24 alin.(1) și (3) din Legea nr.448/2006 privind protecția și 
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, în sensul acordării gratuite persoanelor cu handicap grav și 
handicap accentuat a unui numar nelimitat de călătorii dus-întors cu trenuri regio R 
și interregio IR, fără regim de rezervare clasa a II-a. Implicit, de aceleași drepturi 
vor beneficia și asistenții personali și însoțitorii persoanelor cu handicap grav, 
numai în prezența acestora, precum și insoțitorii copiilor cu handicap accentuat, 
numai în prezența acestora. 

S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor 
organice, Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a respins 
propunerea legislativă, Consiliul Legislativ avizează favorabil propunerea 
legislativă, Consiliul Economic și Social avizează negativ - reprezentanții  părții 
patronale având un punct de vedere nefavorabil, iar reprezentanții părții sindicale 
având un punct de vedere favorabil, iar Guvernul nu susține adoptarea 
propunerii legislative. 

Supusă dezbaterilor, respectiva propunerea legislativă a fost avizată 
favorabil cu unanimitate de voturi. 

 
La punctul 2 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege pentru 

completarea art.10 din Legea nr.230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea asociaţiilor de proprietari (PLx. 269/2014), ce are ca obiect de 
reglementare ca la solicitarea scrisă a proprietarului, președintele și 
administratorul asociației de proprietari au obligația să elibereze în scris o 
adeverință prin care să prezinte situația cheltuielilor privind intreținerea, defalcat 
pe datoria de bază și penalități, precum și modalitatea de calcul al penalitatilor. 

S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor ordinare, 
Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a adoptat proiectul de 
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lege, Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul de lege, Guvernul nu 
susține proiectul de lege. 

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

 
La punctul 3 al ordinii de zi a fost prezentată propunerea legislativă pentru 

completarea art.34 din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.51/2006 
(Plx. 272/2014), ce are ca obiect de reglementare completarea art.34 din Legea 
serviciilor comunitare de utilități publice nr.51/2006, republicată, cu un nou alineat 
astfel încât operatorii economici subordonați autorităților administrației publice 
locale, având statut de societăți reglementate de Legea nr.31/1990 a societăților 
comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu capital al 
unităților administrativ-teritoriale, respectiv operatorii regionali, care sunt parte a 
unui contract de asociere, să beneficieze de prelungirea acestuia o singură dată, 
pentru o perioadă egală cu cel mult jumătate din durata inițială. 

S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor 
ordinare, Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a respins 
propunerea legislativă, Consiliul Legislativ avizează favorabil propunerea 
legislativă, Guvernul nu suține adoptarea inițiativei legislative. 

Supusă dezbaterilor, respectiva propunerea legislativă a fost avizată 
negativ cu unanimitate de voturi. 

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

adoptarea de măsuri specifice în vederea dezvoltării comunităţilor sărace         
(PLx. 93/2014), ce are ca obiect de reglementare crearea mecanismului inter-
instituțional pentru coordonarea procesului de reglementare unitară a măsurilor și 
instrumentelor de susținere a comunităților sărace din România, instituirea cadrului 
legal pentru asigurarea resurselor financiare necesare cofinanțării proiectului, 
precum și crearea condițiilor necesare îmbunătățirii calității vieții cetățenilor din 
asemenea comunități, prin facilitarea atragerii de fonduri structurale, în consonanță 
cu preocupările manifestate la nivelul Uniunii Europene și direcționate în 
combaterea sărăciei. 

S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor ordinare, 
Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a adoptat proiectul de 
lege, Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul de lege, Consiliul 
Economic și Social avizează negativ, Comisia pentru drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor naţionale avizează favorabil, Comisia pentru muncă 
şi protecţie socială avizează favorabil, Comisia pentru egalitatea de şanse 
pentru femei şi bărbaţi avizează favorabil. 

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

 

http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.co?idc=5&leg=2012&cam=2&pag=comp20140303
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.co?idc=5&leg=2012&cam=2&pag=comp20140303
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.co?idc=7&leg=2012&cam=2&pag=comp20140303
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.co?idc=7&leg=2012&cam=2&pag=comp20140303
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.co?idc=20&leg=2012&cam=2&pag=comp20140303
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.co?idc=20&leg=2012&cam=2&pag=comp20140303
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La punctul 5 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.185/2013 privind amplasarea şi autorizarea 
mijloacelor de publicitate (PLx. 144/2014), ce are ca obiect de reglementare 
modificarea şi completarea Legii nr.185/2013 privind amplasarea și autorizarea 
mijloacelor de publicitate, cu modificările și completările ulterioare, în sensul 
stabilirii unor dispoziții noi cu privire la modul de autorizare, executare și 
desființare a suporților mijloacelor de publicitate, stabilirea amplasamentelor 
mijloacelor de publicitate pe zone și categorii de mijloace de publicitate, a spațiilor 
în care publicitatea poate fi interzisă, modalitatea de amplasare a bannerelor pe 
drumurile publice. 

S-a arătat că proiectul de Lege se încadrează în categoria legilor ordinare, 
Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a adoptat proiectul de 
Lege, Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul de Lege, Comisia pentru 
industrii și servicii a avizat favorabil, Comisia juridică, de disciplină și 
imunități a avizat favorabil, iar Guvernul susține adoptarea proiectului de lege 
sub rezerva însușirii unor observații și propuneri. 

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

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

modificarea şi completarea Legii nr.185/2013 privind amplasarea şi autorizarea 
mijloacelor de publicitate (Plx. 238/2014), ce are ca obiect de reglementare 
modificarea şi completarea Legii nr.185/2013 privind amplasarea și autorizarea 
mijloacelor de publicitate, cu modificările și completările ulterioare, în sensul 
acordării posibilității autorităților administrației publice locale, ca prin regulamente 
proprii să reglementeze mai permisiv activitatea de panotaj publicitar, fără a mai 
exista obligația ca prin aceste regulamente să fie delimitate zonele de publicitate 
largite și respectiv zonele de publicitate restrânse. 

De asemenea, se propune eliminarea interdicției de amplasare a mijloacelor 
de publicitate în următoarele situații: în spații verzi cu caracter ornamental sau cu 
valoare deosebită; pe clădirile reprezentând sedii ale autorităților administrației 
publice locale și centrale, precum și ale instituțiilor publice, cu excepția afișajelor 
care anunță activitatea ce se desfășoară în interiorul sediilor; pe arbori; în incinta 
scuarurilor, parcurilor și grădinilor publice; în interiorul intersecțiilor și al 
sensurilor giratorii; pe suprafețele vitrate ale clădirilor; pe trotuare și spații 
pietonale cu lățimea mai mică de 2,25 m, precum și pe zonele verzi dintre trotuar 
sau spațiu pietonal și carosabil.  

S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor 
ordinare, Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a respins 
propunerea legislativă, Consiliul Legislativ avizează favorabil propunerea 
legislativă, Comisia pentru industrii și servicii a avizat negativ, Comisia 
juridică, de disciplină și imunități a avizat favorabil, iar Guvernul nu susține 
adoptarea propunerii legislative. 
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Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost amânată cu 
unanimitate de voturi. 

 
În zilele de 29, 30 și 31 iulie a.c., lucrările s-au desfăşurat în cadrul 

grupurilor de lucru constituite în vederea studierii proiectelor de lege şi a altor 
documente înregistrate la Comisie. 

 
 
 
 

PREŞEDINTE, 

Marin ALMĂJANU 

SECRETAR, 

Constantin AVRAM 
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