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COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ, 
AMENAJAREA TERITORIULUI ŞI ECHILIBRU ECOLOGIC 

 Bucureşti, 18.04.2013 
 

 
PROCES VERBAL 

din zilele de 15, 16, 17 şi 18 aprilie 2013 
 

Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 
ecologic şi-a desfăşurat lucrările în zile de  15, 16, 17 şi 18 aprilie 2013. 

 
La lucrările Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi 

echilibru ecologic în ziua de 15 aprilie a.c., din numărul de 32 membri ai Comisiei 
au fost prezenţi 29 deputaţi, fiind absenţi: domnul ministru Dragnea Nicolae-Liviu 
(PSD), domnul deputat Oltean Ioan (PDL) şi doamna ministru Plumb Rovana (PSD). 

 
La lucrările Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi 

echilibru ecologic în ziua de 16 aprilie a.c., din numărul de 32 membri ai Comisiei 
au fost prezenţi 29 deputaţi, fiind absenţi: domnul ministru Dragnea Nicolae-Liviu 
(PSD), domnul deputat Oltean Ioan (PDL) şi doamna ministru Plumb Rovana (PSD). 
 
 La lucrările Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic în ziua de 17 aprilie a.c., din numărul de 32 membri ai Comisiei 
au fost prezenţi 29 deputaţi, fiind absenţi: domnul ministru Dragnea Nicolae-Liviu 
(PSD), domnul deputat Oltean Ioan (PDL) şi doamna ministru Plumb Rovana (PSD). 
  
 La lucrările Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic în ziua de 18 aprilie a.c., din numărul de 32 membri ai Comisiei 
au fost prezenţi 29 deputaţi, fiind absenţi: domnul ministru Dragnea Nicolae-Liviu 
(PSD), domnul deputat Oltean Ioan (PDL) şi doamna ministru Plumb Rovana (PSD). 
 
 La şedinţa Comisiei din 15 aprilie a.c. a participat ca invitat  domnul Marin 
Cojoc, director Ministerul Finanţelor Publice 
 

http://www.cdep.ro/pls/dic/cd.home1�
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 La şedinţa Comisiei din 16 aprilie a.c au participat ca invitaţi: domnul Iulian 
Matache, Secretar de Stat Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, 
domnul Baba Florin, Director Ministerul Afacerilor Interne, doamna Munteanu Ioana, 
consilier Ministerul Finanţelor Publice, domnul Marinide Dan, Director General 
Ministerul Finanţelor Publice, doamna Cernăzeanu Mihaela, consilier Ministerul 
Finanţelor Publice, domnul Tănase Valentin, Director Adjunct Ministerul 
Transporturilor, doamna Şolea Cristina, consilier Ministerul pentru Ape, Păduri şi 
Piscicultură, domnul Iuga Ionuţ, Secretar de Stat Ministerul Mediului şi Schimbărilor 
Climatice, domnul Constantin Gheorghe, Director Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice, domnul Codrin Scutaru Secretar de Stat Ministerul Muncii, 
Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, doamna Carmen Manu, Director 
Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, domnul 
Adrian Gearap, Preşedinte Administraţia Fondului pentru Mediu şi domnul Cornel 
Brezuica, Director Administraţia Fondului pentru Mediu. 

 
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 15 aprilie 2013 a figurat următorul punct: 
 
 

SESIZARE ÎN FOND 
 
1. PL-x 87/2013 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.3/2013 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din 
economie, alte măsuri financiare, precum şi pentru modificarea unor acte normative 

 
 
  Pe ordinea de zi a şedinţei din data de 16 aprilie 2013 au figurat următoarele 
puncte: 

 
AVIZE 

 
2. PL-x 92/2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.75/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în 
obţinerea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora 

3. PL-x 104/2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.11/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.27/2011 privind transporturile rutiere 

4. PL-x 105/2013 Proiect de Lege privind subvenţionarea din fonduri publice a 
serviciilor sociale acordate de asociaţii, fundaţii şi cultele recunoscute de lege 

http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=6&cam=2&leg=2012
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5. PL-x 107/2013 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule 
6. PL-x 108/2013 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.194/2002 privind regimul străinilor în România 
 
 

SESIZĂRI ÎN FOND 
 

7. Pl-x 848/2010 Propunere legislativă pentru modificarea lit. b) a alin.(3) al art.4 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul şi acvacultura 

8. 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 

9. PL-x 441/2012 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea OUG nr.80 din 28 
septembrie 2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr.119/1996 cu privire la 
actele de stare civilă 

10. PL-x 95/2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.3/2013 
pentru reglementarea unor măsuri financiare în domeniul programelor multianuale 
prioritare de mediu şi gospodărire a apelor 

 
La punctul 1 al ordinii de zi a fost prezentat Proiectul de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.3/2013 privind reglementarea unor 
măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte măsuri financiare, precum şi 
pentru modificarea unor acte normative (PL-x 87/2013), ce are ca obiect de 
reglementare al prezentului proiect de ordonanţă de urgenţă îl constituie acordarea 
posibilităţii unităţilor/subdiviziunilor administraţiei teritoriale, inclusiv instituţiilor 
publice finanţate integral sau parţial din bugetul local, să contracteze împrumuturi din 
Trezoreria Statului pentru achitarea arieratelor, în scopul diminuării acestora cu cel 
puţin 85%, până la data de 31 martie 2013. Totodată, prin proiect se creează condiţiile 
ca Trezoreria Statului să acorde Companiei Naţionale ,,UNIFARM S.A.”, un 
împrumut în limita sumei de 3.600 mii lei, în scopul achiziţionării de medicamente 
necesare pentru programele naţionale de oncologie/oncohematologie, T.B.C, 
HIV/SIDA şi transplant. 

S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor ordinare, 
Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Procedură de urgenţă, Senatul a 
adoptat proiectul de lege în şedinţa din 12 martie 2013, Consiliul Legislativ 
avizează favorabil proiectul de lege, Consiliului Concurenţei avizează favorabil 
proiectul de lege.  

Supus dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost adoptat cu 
amendamente admise şi respinse, cu majoritate de voturi. 

 
La punctul 2 al ordinii de zi a fost prezentat Proiectul de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.75/2012 pentru modificarea şi 
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completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.66/2011 privind prevenirea, 
constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea fondurilor europene şi/sau 
a fondurilor publice naţionale aferente acestora (PL-x 92/2013), 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, cu modificările şi completările 
ulterioare, în scopul accelerării gradului de absorbţie a fondurilor externe 
nerambursabile destinate României şi al îmbunătăţirii cadrului juridic, astfel încât să 
se asigure utilizarea eficientă a acestora. 
 S-a arătat că proiectul de ordonanţă de urgenţă se încadrează în categoria 
legilor ordinare, Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Procedură de 
urgenţă, Senatul a adoptat proiectul de ordonanţă de urgenţă în şedinţa din 18 
martie 2013, (nr. voturi: DA= 105 NU=4 AB=15), Consiliul Legislativ avizează 
favorabil proiectul de ordonanţă de urgenţă.  
 Supus dezbaterilor, respectivul proiect de ordonanţă de urgenţă a fost avizat 
favorabil cu majoritate de voturi. 
 

La punctul 3 al ordinii de zi a fost prezentat Proiectul de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.11/2013 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei Guvernului nr.27/2011 privind transporturile rutiere (PL-x 
104/2013), ce are ca obiect modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.27/2011 privind transporturile rutiere, în sensul reglementării mai stricte a 
modalităţii de realizare a transportului rutier, contra cost, de mărfuri în trafic naţional, 
cu vehicule rutiere a căror masă totală maximă autorizată este cuprinsă între 2,4 tone 
şi 3,5 tone, a transportului rutier, contra cost, de persoane cu autovehicule având 9 
locuri pe scaune, destinate prin construcţie şi echipate pentru transportul de persoane, 
precum şi a transportului rutier, contra cost, de vehicule rutiere defecte sau care sunt 
avariate, în scopul prevenirii unor evenimente rutiere cu consecinţe extrem de grave. 

S-a arătat că proiectul de ordonanţă de urgenţă se încadrează în categoria 
legilor ordinare, Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Procedură de 
urgenţă, Senatul a adoptat proiectul de ordonanţă de urgenţă în şedinţa din 25 
martie 2013, Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul de ordonanţă de 
urgenţă.  

Supus dezbaterilor, respectivul proiect de ordonanţă de urgenţă a fost 
amânat cu termen de o săptămână, cu unanimitate de voturi. 
 

La punctul 4 al ordinii de zi a fost prezentat Proiectul de Lege privind 
subvenţionarea din fonduri publice a serviciilor sociale acordate de asociaţii, fundaţii 
şi cultele recunoscute de lege (PL-x 105/2013), ce are ca obiect de reglementare 
subvenţionarea din fonduri publice a serviciilor sociale acordate de asociaţii, fundaţii 
şi cultele recunoscute de lege, care, potrivit prevederilor art. 8 din proiect se va 
realiza începând cu data de 1 ianuarie 2014. În acest sens, se propune ca 
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subvenţionarea serviciilor sociale să fie realizata în baza unei proceduri de evaluare şi 
selecţie care respectă principiile concurenţei, eficienţei şi transparent în alocarea 
fondurilor publice. Totodată, se propune abrogarea Legii nr.34/1998 privind 
acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, 
care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr.29 din 27 ianuarie 1998. 

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 martie 2013, Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul de 
lege.  

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

La punctul 5 al ordinii de zi a fost prezentat Proiectul de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.9/2013 privind timbrul de mediu 
pentru autovehicule (PL-x 107/2013), ce are ca obiect reglementarea timbrului de 
mediu pentru autovehicule, intervenţiile legislative vizând continuarea strategiei de 
reducere a emisiilor de poluanţi cu impact asupra mediului, urmând ca 
autovehiculelor să li se aplice un timbru de mediu ca în raport cu gradul de poluare. 
Potrivit Notei de fundamentare, „emiterea prezentului act normativ urmăreşte 
eliminarea şi reducerea nivelului de afectare a mediului, produs de cel mai important 
şi agresiv factor de poluare cu emisii cu efect de seră şi anume sursa mobilă”.  

S-a arătat că proiectul de ordonanţă de urgenţă se încadrează în categoria 
legilor ordinare, Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Procedură de 
urgenţă, Senatul a adoptat proiectul de ordonanţă de urgenţă în şedinţa din 02 
aprilie 2013, Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul de ordonanţă de 
urgenţă. 

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

 
La punctul 6 al ordinii de zi a fost prezentat Proiectul de Lege pentru 

modificarea și completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.194/2002 privind 
regimul străinilor în România (PL-x 108/2013), ce are ca obiect de reglementare 
crearea unui cadru legislativ transparent, mai clar, care să ofere posibilitatea 
gestionării eficiente a problematicii străinilor luaţi în custodie publică de autorităţile 
competente române şi, în acelaşi timp, de a crea instrumentele necesare punerii în 
aplicare a unor măsuri care să diminueze riscul producerii unor evenimente negative.  

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 aprilie 2013, vot în unanimitate, Consiliul Legislativ avizează 
favorabil proiectul de lege.  

Supus dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost amânat cu termen de o 
săptămână, cu unanimitate de voturi. 
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La punctul 7 al ordinii de zi a fost prezentată Propunerea legislativă pentru 
modificarea lit. b) a alin.(3) al art.4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.23/2008 privind pescuitul şi acvacultura (Pl-x 848/2010), ce are ca obiect 
modificarea lit. b) a alin.(3) al art.4 din Ordonanţa de urgenţă nr.23/2008 privind 
pescuitul şi acvacultura, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.317/2009, 
cu completările ulterioare, care prevede că Agenţia Naţională pentru Pescuit şi 
Acvacultura „privatizează societăţile comerciale cu profil piscicol şi amenajările 
piscicole pe care le are în portofoliu, în conformitate cu prevederile legale cu privire 
la privatizare, inclusiv prin negociere directă cu titularii contractelor de închiriere, 
asociere, concesionare, arendare".  

S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor ordinare, 
Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a respins propunerea 
legislativă în şedinţa din 08 decembrie 2010, (nr. voturi: DA= 59 NU=5 AB=2), 
Consiliul Legislativ avizează favorabil propunerea legislativă.  

Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost respinsă cu 
unanimitate de voturi. 
 

La punctul 8 al ordinii de zi a fost prezentată Propunerea 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 (PL-x 419/2012), ce are ca obiect de 
reglementare modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.7/2006 privind 
instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din 
spaţiul rural, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.71/2007, cu 
modificările ulterioare. Aşa cum rezultă din Expunerea de motive, prin proiect se 
preconizează acordarea finanţării de la bugetul de stat pentru lucrările de investiţii 
începute în cadrul Programului de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive 
din spaţiul rural, avându-se în vedere că, din aproximativ 400 de unităţi administrativ-
teritoriale, doar 30 au reuşit să le finalizeze. 

S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor ordinare, 
Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a respins propunerea 
legislativă în şedinţa din 02 octombrie 2012, (nr. voturi: DA= 53 NU=4 AB=2), 
Consiliul Legislativ avizează favorabil propunerea legislativă.  

Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost amânată cu 
termen de trei săptămâni, cu unanimitate de voturi. 

 
La punctul 9 al ordinii de zi a fost prezentat Proiect de Lege pentru 

modificarea şi completarea OUG nr.80 din 28 septembrie 2011 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă (PL-x 441/2012), ce 
are ca obiect de reglementare modificarea art.44 alin.(5) din Legea nr.l 19/1996 cu 
privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
în sensul de a extinde aria oficiilor de stare civilă care pot transcrie certificatele şi 
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extrasele de stare civilă privind cetăţenii români care nu au avut niciodată domiciliul 
în România de la un singur oficiu la primăriile municipiilor pe teritoriul căruia 
funcţionează birouri teritoriale ale Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie. 

S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor organice, 
Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a adoptat proiectul de lege 
în şedinţa din 15 octombrie 2012, (adoptată în condiţiile art.75 alin.2 teza a III-a din 
Constituţie), Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul de lege.  

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

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

aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.3/2013 pentru reglementarea unor măsuri 
financiare în domeniul programelor multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a 
apelor (PL-x 95/2013), ce are ca obiect reglementarea unor măsuri financiare în 
domeniul programelor multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor, sens în 
care se propune modificarea unor prevederi legale din Ordonanţa Guvernului 
nr.40/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.61/2007, cu 
modificările ulterioare, precum şi prorogarea termenului prevăzut la art.6 până la data 
de 31 decembrie 2015. 

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 19 martie 2013, (nr. voturi: DA= 92 NU=29 AB=0), 
Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul de ordonanţă.  

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

 
 În zilele de 17 şi 18 aprilie 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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