
 
Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 

COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ, 
AMENAJAREA TERITORIULUI ŞI ECHILIBRU ECOLOGIC 

 Bucureşti, 14.02.2013 
 

 
PROCES VERBAL 

din zilele de 12, 13 şi 14 februarie 2013 
 

Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic şi-
a desfăşurat lucrările în zile de  12, 13 şi 14 februarie 2013. 

 
La lucrările Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 

ecologic în ziua de 12 februarie a.c., din numărul de 32 membri ai Comisiei au fost 
prezenţi 27 deputaţi, fiind absenţi: 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. 
  
 În data de 13 februarie a.c., din numărul de 32 membri ai Comisiei au fost prezenţi 
27 deputaţi, fiind absenţi: 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. 
 

În data de 14 februarie a.c., din numărul de 32 membri ai Comisiei au fost prezenţi 
27 deputaţi, fiind absenţi: 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. 

 
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 și Administrației Publice, şi doamna Elena Mihăilă - Consilier Ministerul 
Dezvoltării Regionale și Administrației Publice. 
 

http://www.cdep.ro/pls/dic/cd.home1�
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=111&cam=2&leg=2012
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=391&cam=2&leg=2012
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=111&cam=2&leg=2012
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=391&cam=2&leg=2012
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=111&cam=2&leg=2012
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=391&cam=2&leg=2012
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Lucrările şedinţei au fost conduse de către domnul deputat Almăjanu Marin, 
preşedintele Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 
ecologic. 

 
Pe ordinea de zi a şedinţei din data de 12 februarie 2013 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 

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 

http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=6&cam=2&leg=2012
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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 a fost prezentată 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 
(Pl-x  339/2012), ce are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii 
fondului funciar nr.18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum 
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, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea stabilirii dreptului 
de a le fi restituite terenurile agricole şi cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi, 
totodată, pentru clarificarea mecanismului de reconstituire a dreptului de proprietate pe 
vechiul amplasament. 
 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 17 septembrie 2012, Consiliul Legislativ avizează favorabil propunerea 
legislativă.  
 Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost avizată negativ cu 
unanimitate de voturi. 
 

La punctul 2 al ordinii de zi a fost prezentat Propunere legislativă pentru 
modificarea Legii nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere 
(Pl-x  373/2012), ce are ca obiect de reglementare completarea Legii nr.38/2003 privind 
transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, cu modificările şi completările 
ulterioare, în scopul creşterii siguranţei celor care lucrează în activitatea de taximetrie. 
Potrivit Expunerii de motive, creşterea siguranţei şoferului de taxi se realizează prin 
posibilitatea solicitării de ajutor prin apăsarea butonului de panică în cazuri de agresiune, 
urgenţă medicală sau defecţiune tehnică, solicitare care ajunge şi la dispecerat, care 
intervine pentru soluţionarea urgenţei semnalate. Totodată, se susţine că „este necesar ca 
autoturismele taxi să fie dotate cu geamuri securizate care să separe şoferul de clienţii de pe 
bancheta din spate şi care se sparg în condiţii de siguranţă şi protejează împotriva riscurilor 
rănirii în urma unor spargeri accidentale sau impact”.  

S-a arătat că proiectul de Lege se încadrează în categoria legilor ordinare, Camera 
Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a respins propunerea legislativă în şedinţa 
din 17 septembrie 2012, Consiliul Legislativ avizează favorabil propunerea legislativă.  

Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost avizată negativ cu 
majoritate de voturi, un vot împotrivă. 
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La punctul 3 al ordinii de zi a fost prezentat Proiect de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr.16/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală (Pl-x  386/2012), ce are ca obiect 
modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură 
fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul extinderii 
posibilităţii emiterii prin intermediul unui centru de imprimare masivă şi asupra actelor de 
executare sau a celor procedurale emise de organele fiscale şi corelării prevederilor actului 
de bază cu cele ale noului Cod civil.  

S-a arătat că proiectul de Lege se încadrează în categoria legilor ordinare, Camera 
Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a adoptat proiectul de ordonanţă în şedinţa 
din 24 septembrie 2012, Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul de ordonanţă, 
Consiliului Economic şi Social avizează favorabil proiectul de ordonanţă.  

Supus dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu majoritate 
de voturi, un vot împotrivă. 
 

La punctul 4 al ordinii de zi a fost prezentat Proiect de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii Arhivelor Naţionale nr.16/1996 (Pl-x  394/2012), ce are ca obiect de 
reglementare modificarea şi completarea Legii Arhivelor Naţionale nr.16/1996, cu 
modificările şi completările ulterioare, în sensul de a permite retrocedarea fondurilor 
arhivistice confiscate în mod abuziv de regimul comunist.  

S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor ordinare, Camera 
Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a adoptat proiectul de lege în şedinţa din 25 
septembrie 2012, adoptată în condiţiile art.75 alin.2 teza a III-a din Constituţie, Consiliul 
Legislativ avizează favorabil proiectul de lege. 

Supus dezbaterilor, 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 a fost Propunere legislativă pentru completarea art.20 

din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap 
(Pl-x  397/2012), ce are ca obiect de reglementare completarea art.20 din Legea 
nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu 
modificările şi completările ulterioare, în vederea creării cadrului legal pentru asigurarea 
unei locuinţe sociale persoanelor cu handicap, care au deţinut în proprietate o locuinţă pe 
care au înstrăinat-o înainte de a se instala starea de handicap.  

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 24 septembrie 2012, Consiliul Legislativ avizează favorabil propunerea 
legislativă, Consiliului Economic şi Social avizează negativ propunerea legislativă.  

Supusă dezbaterilor, respectiva propunerea legislativă a fost avizată favorabil cu 
unanimitate de voturi. 
 La punctul 6 al ordinii de zi a fost prezentat Proiect de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva 
cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundaţiilor (Pl-x  411/2012), ce are ca obiect de 
reglementare modificarea şi completarea Legii nr.260/2008 privind asigurarea obligatorie a 
locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor, republicată, în 
sensul instituirii obligaţiei societăţilor de asigurare, altele decât cele asociate în cadrul 
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PAID, de a transmite lunar primarilor lista proprietarilor, persoane fizice şi juridice, care au 
încheiat o asigurare facultativă a locuinţelor care acoperă toate riscurile prevăzute în 
asigurarea obligatorie.  

S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor ordinare, Camera 
Deputaţilor este Cameră decizională, Senatul a adoptat proiectul de lege în şedinţa din 02 
octombrie 2012, Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul de lege.  

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

La punctul 7 al ordinii de zi a fost prezentat Proiectul 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" (Pl-x  412/2012), ce are ca obiect de reglementare 
transmiterea unor terenuri, cu suprafaţă totală de 136.655, aflate în domeniul public al 
statului, din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - ROMSILVA, în administrarea 
Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în vederea realizării de către Compania 
Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. a obiectivului de investiţii 
de interes naţional „Autostrada Timişoara - Lugoj”.  

S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor ordinare, Camera 
Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a adoptat proiectul de lege în şedinţa din 02 
octombrie 2012, Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul de lege.  

Supus dezbaterilor, respectivul proiectul de lege a fost amânată cu unanimitate de 
voturi. 

 
La punctul 8 al ordinii de zi a fost prezentat Proiectul 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 (Pl-x  415/2012), ce are ca obiect 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, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, în vederea 
extinderii autorităţilor cu competenţe în gestionarea fondurilor europene, a definirii unor noi 
termeni, a introducerii unor reglementări în ceea ce priveşte măsurile pe care autorităţile cu 
competenţe de gestionare a fondurilor europene trebuie să le ia în cazul în care se 
formulează suspiciuni de fraudă, precum şi reglementarea măsurilor referitoare la amânarea, 
întreruperea sau suspendarea certificării.  

S-a arătat că proiectul de ordonanţă se încadrează în categoria legilor ordinare, 
Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a adoptat proiectul de ordonanţă 
în şedinţa din 02 octombrie 2012, Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul de 
ordonanţă.  

Supus dezbaterilor, respectivul proiect de ordonanţă a fost avizat favorabil cu 
unanimitate de voturi. 
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La punctul 9 al ordinii de zi a fost prezentat Proiectul 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 (Pl-x  456/2012), ce are ca obiect de 
reglementare 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, până la data de 31 decembrie 2012.  

S-a arătat că proiectul de ordonanţă de urgenţă se încadrează în categoria legilor 
organice, Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a adoptat proiectul de 
ordonanţă de urgenţă în şedinţa din 30 octombrie 2012, adoptată în condiţiile art.115 
alin.5 teza a III-a din Constituţie, Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul de 
ordonanţă de urgenţă.  

Supus dezbaterilor, respectivul proiect de ordonanţă de urgenţă a fost avizat 
favorabil cu unanimitate de voturi. 

 
La punctul 10 al ordinii de zi a fost prezentat Proiectul 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 (Pl-x  459/2012), ce 
are ca obiect de reglementare stabilirea cadrului instituţional de acţiune în scopul utilizării 
durabile a pesticidelor pe teritoriul României, din perspectiva alinierii legislaţiei naţionale la 
normele europene în domeniul fitosanitar în raport de noile răspunderi ce ne revin ca stat 
membru al Uniunii Europene.  

S-a arătat că proiectul de ordonanţă de urgenţă se încadrează în categoria legilor 
ordinare, Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a adoptat proiectul de 
ordonanţă de urgenţă în şedinţa din 30 octombrie 2012, adoptată în condiţiile art.115 
alin.5 teza a III-a din Constituţie, Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul de 
ordonanţă de urgenţă.  

Supus dezbaterilor, respectivul proiect de ordonanţă de urgenţă a fost avizat 
favorabil cu unanimitate de voturi. 

 
La punctul 11 al ordinii de zi a fost prezentat Proiectul de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.35/2012 pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative în domeniul sanitar (Pl-x  460/2012), ce are ca obiect modificarea şi completarea 
unor acte normative în domeniul sanitar, pornind de la necesitatea transpunerii în legislaţia 
naţională a normelor cuprinse în Directiva 2010/84/UE şi în Directiva 2010/53/UE, în 
scopul evitării angajării răspunderii statului român în faţă Curţii de Justiţie a Uniunii 
Europene pentru neîndeplinirea obligaţiei de transpunere în termenele stabilite (21 iulie 
2012, respectiv 27 august 2012).  

S-a arătat că proiectul de ordonanţă de urgenţă se încadrează în categoria legilor 
ordinare, Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a adoptat proiectul de 
ordonanţă de urgenţă în şedinţa din 30 octombrie 2012, adoptată în condiţiile art.115 
alin.5 teza a III-a din Constituţie, Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul de 
ordonanţă de urgenţă.  

Supus dezbaterilor, respectivul proiect de ordonanţă de urgenţă a fost avizat 
favorabil cu unanimitate de voturi. 
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La punctul 12 al ordinii de zi a fost prezentat Proiectul 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 (Pl-x  464/2012), ce are ca obiect 
modificarea şi completarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri fiscal-
bugetare, concretizate în stabilirea unui termen unitar de virare a dividendelor sau 
vărsămintelor cuvenite bugetului de stat de către societăţi naţionale, companii naţionale şi 
societăţi comerciale la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este acţionar unic, 
majoritar sau care deţin controlul, precum şi la regii autonome. Totodată, proiectul vizează 
stabilirea unei dobânzi penalizatoare pentru plata cu întârziere a acestor dividende, precum 
şi recuperarea creanţelor datorate şi neachitate la timp, în scopul menţinerii echilibrului 
bugetar prin întărirea disciplinei economico-financiare la nivelul autorităţilor administraţiei 
publice centrale şi locale.  

S-a arătat că proiectul de ordonanţă de urgenţă se încadrează în categoria legilor 
ordinare, Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a adoptat proiectul de 
ordonanţă de urgenţă în şedinţa din 30 octombrie 2012, adoptată în condiţiile art.115 
alin.5 teza a III-a din Constituţie, Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul de 
ordonanţă de urgenţă.  

Supus dezbaterilor, respectivul proiect de ordonanţă de urgenţă a fost avizat 
favorabil cu unanimitate de voturi. 

 
La punctul 13 al ordinii de zi a fost prezentat Proiectul 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 (Pl-x  465/2012), ce are ca obiect 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.24/2010 privind 
implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli, 
aprobată cu modificări prin Legea nr. 195/2010, în vederea includerii clasei pregătitoare în 
acest program, precum şi crearea cadrului organizatoric necesar.  

S-a arătat că proiectul de ordonanţă de urgenţă se încadrează în categoria legilor 
ordinare, Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a adoptat proiectul de 
ordonanţă de urgenţă în şedinţa din 30 octombrie 2012, Consiliul Legislativ avizează 
favorabil proiectul de ordonanţă de urgenţă.  

Supus dezbaterilor, respectivul proiect de ordonanţă de urgenţă a fost avizat 
favorabil cu unanimitate de voturi. 

 
La punctul 14 al ordinii de zi a fost prezentat Proiectul 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 (PL-x 
393/2012), ce are ca obiect 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, intervenţiile legislative vizând, potrivit Expunerii de 
motive, ”asigurarea unui cadru mai bun pentru implicarea asociaţiilor, fundaţiilor şi a 
organizaţiilor minorităţilor naţionale în realizarea drepturilor economice, sociale şi culturale 
ale cetăţenilor.  

S-a arătat că proiectul de ordonanţă de urgenţă se încadrează în categoria legilor 
organice, Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a adoptat proiectul de 
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lege în şedinţa din 24 septembrie 2012, Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul 
de lege.  

Supus dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost adoptat cu majoritate de 
voturi (o abţinere). 

 
 În zilele de 13 şi 14 februarie 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,           SECRETAR, 

Marin ALMĂJANU               Ion-Marcel CIOLACU 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit, 
Consilier, Alina Tănase 
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