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COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ, 
AMENAJAREA TERITORIULUI ŞI ECHILIBRU ECOLOGIC 

 Bucureşti, 09.05.2013 
 

 
PROCES VERBAL 

din zilele de 08 şi 09 mai 2013 
 
Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 

ecologic şi-a desfăşurat lucrările în zile de  08 şi 09 mai 2013. 
 
La lucrările Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi 

echilibru ecologic în ziua de 08 mai 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). 

Domnul deputat Dobre Victor Paul (PNL), a fost înlocuit de doamna deputat 
Ispir Raluca (PNL). 

 
La lucrările Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi 

echilibru ecologic în ziua de 09 mai 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). 
 Domnul deputat Dobre Victor Paul (PNL), a fost înlocuit de doamna deputat 
Ispir Raluca (PNL). 
 
 La şedinţa Comisiei din 08 mai a.c au participat ca invitaţi: doamna deputat 
Ana Birchal, doamna Irina Alexe, şef departament Relaţia cu Parlamentul Ministerul 
Afacerilor Interne, doamna Irina Tudor, director Ministerul Muncii, Familiei, 
Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, domnul Pinţur Marian, Vicepreşedinte 
Autoritatea Naţională Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor şi domnul 
Kiraly Andras, Secretar de Stat Ministerul Educației Naționale. 

 
Lucrările şedinţei au fost conduse de către domnul deputat Almăjanu Marin, 

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

http://www.cdep.ro/pls/dic/cd.home1�
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=6&cam=2&leg=2012
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  Pe ordinea de zi a şedinţei din data de 08 mai 2013 au figurat următoarele puncte: 
 
Totodată s-a suplimentat cu următoarele puncte: PL-x 100/2013, PL-x 101/2013 şi PL-x 
912/2007. 

 
AVIZ 

 
1. PL-x 113/2013 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.248/2005 

privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate 
 

 
SESIZĂRI ÎN FOND 

 
2. Pl-x 350/2012 Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii 

nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică 
3. PL-x 374/2009 Proiect de Lege privind protecţia minorilor ai căror părinţi sunt 

plecaţi la muncă în străinătate 
4. Pl-x 457/2011 Propunere legislativă privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 

serviciilor de creştere, îngrijire şi educare a copiilor în vârstă de 0-3 ani 
5. Pl-x 735/2011 Proiect de Lege privind construcţia şi modernizarea clădirilor destinate 

unităţilor de educaţie timpurie antepreşcolară 
6. 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 

7. PL-x 100/2013 Propunere legislativă pentru schimbarea denumirii satului Brazii, 
comuna Răduleşti, jud. Ialomiţa, în satul Răduleşti 

8. PL-x 101/2013 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Anexei 1 la 
Legea nr.2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României cu 
modificările şi completările ulterioare 

9. PL-x 912/2007 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a 
câinilor fără stăpân 

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

modificarea şi completarea Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulaţii a 
cetăţenilor români în străinătate (PL-x 113/2013), ce are ca obiect de reglementare 
modificarea şi completarea Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulaţii a 
cetăţenilor români în străinătate, cu modificările şi completările ulterioare, în scopul, 
corelării cu dispoziţiile Regulamentului (CE) nr.2252/2004 din 13 decembrie 2004 al 
Consiliului privind standardele pentru elementele de securitate şi elementele 
biometrice integrate în paşapoarte şi în documente de călătorie emise de statele 
membre, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr.444/2009 al 
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Parlamentului European şi al Consiliului din 28 mai 2009, precum şi al corelării cu 
prevederile Legii nr.287/2009 privind Codul civil, republicat cu modificările 
ulterioare, şi cu cele ale Codului de procedură penală, republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

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 09 aprilie 2013, Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul de 
lege.  

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

 
La punctul 2 al ordinii de zi a fost prezentată Propunerea legislativă privind 

modificarea şi completarea Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în 
administraţia publică (Pl-x 350/2012), ce are ca obiect de reglementare modificarea şi 
completarea Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 
publică, cu completările ulterioare. Potrivit Expunerii de motive, „sarcina consultării 
prin organizarea unor dezbateri publice se impune a fi prevăzută cu caracter 
obligatoriu şi nu doar la cererea punctuală a societăţii civile. În acest fel se acordă 
dreptul şi beneficiul de a se proceda la excluderea consultărilor prin organizarea de 
dezbateri publice pentru proiecte de acte normative ce nu prezintă larg interes. 
Deopotrivă, se înlătură dificultăţile ocazionate de formularea, preluarea şi procesarea 
unor cereri de organizare de dezbateri publice pentru o multitudine de proiecte de acte 
normative, importante şi de interes general”. 
 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 17 septembrie 2012, (nr. voturi: DA= 60 NU=1 AB=3), 
Consiliul Legislativ avizează favorabil propunerea legislativă.  
 Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost adoptată cu 
unanimitate de voturi. 
 

La punctul 3 al ordinii de zi a fost prezentat Proiectul de Lege privind 
protecţia minorilor ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate (PL-x 
374/2009), ce are ca obiect de reglementare protecţia minorilor ai căror părinţi sunt 
plecaţi la muncă în străinătate, urmărind, aşa cum se arată în Expunerea de motive, 
crearea unui cadru normativ care să asigure o mai bună monitorizare a tuturor copiilor 
neglijaţi, o strânsă colaborare a organelor centrale de stat care se ocupă de acţiunile 
de ocrotire şi promovare a intereselor copilului, implementarea unor programe de 
formare a personalului asupra nevoilor copiilor ai căror părinţi sunt plecaţi, precum şi 
realizarea unor campanii de informare şi în acelaşi timp de conştientizare cu privire la 
efectele migraţiei părinţilor asupra copiilor. 

S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor ordinare, 
Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a adoptat propunerea 
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legislativă în şedinţa din 30 iunie 2009, (adoptata în condiţiile art.75 alin.2 teza a III-a 
din Constituţie), Consiliul Legislativ avizează favorabil propunerea legislativă.  

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

La punctul 4 al ordinii de zi a fost prezentată Propunere legislativă privind 
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor de creştere, îngrijire şi educare a 
copiilor în vârstă de 0-3 ani (Pl-x 457/2011), ce are ca obiect de reglementare 
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea unui sistem de servicii de îngrijire, creştere şi 
educare a copiilor în vârstă de 0 - 3 ani, propunându-se abrogarea actualei 
reglementări în domeniu – Legea nr.263/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea creşelor, cu modificările şi completările ulterioare. 

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 22 iunie 2011, (nr. voturi: DA= 46 NU=62 AB=4), 
Consiliul Legislativ avizează favorabil propunerea legislativă.  

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

La punctul 5 al ordinii de zi a fost prezentat Proiectul de Lege privind 
construcţia şi modernizarea clădirilor destinate unităţilor de educaţie timpurie 
antepreşcolară (Pl-x 735/2011), ce are ca obiect de reglementare stabilirea cadrului 
general privind construcţia şi modernizarea clădirilor destinate unităţilor de educaţie 
timpurie antepreşcolară. Potrivit proiectului, finanţarea cheltuielilor necesare 
construcţiei şi modernizării acestor clădiri se asigură din alocaţii de la bugetul de stat, 
prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, (30%), de la bugetele 
locale şi/sau din alte surse legal constituite (30%) şi din fonduri atrase de la 
investitori privaţi (40%). 

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 28 noiembrie 2011, (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 amânat cu unanimitate 
de voturi. 

 
La punctul 6 al ordinii de zi a fost prezentată 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 (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 
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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 două săptămâni, cu unanimitate de voturi. 
  

La punctul 7 al ordinii de zi a fost prezentată Propunerea legislativă pentru 
schimbarea denumirii satului Brazii, comuna Răduleşti, jud. Ialomiţa, în satul 
Răduleşti (PL-x 100/2013), ce are ca obiect de reglementare schimbarea denumirii 
satului Brazii din componenţa comunei Raduleşti, judeţul Ialomiţa, în satul Raduleşti. 

S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor organice, 
Camera Deputaţilor este Primă Cameră Sesizată, Data la care se împlineşte 
termenul constituţional pentru dezbatere si vot final: 16.05.2013, Consiliul 
Legislativ avizează favorabil propunerea legislativă.  

Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost amânată cu 
termen de o săptămână, cu unanimitate de voturi. 
 

La punctul 8 al ordinii de zi a fost prezentată Propunere legislativă pentru 
modificarea şi completarea Anexei 1 la Legea nr.2/1968 privind organizarea 
administrativă a teritoriului României cu modificările şi completările ulterioare (PL-x 
101/2013), ce are ca obiect de reglementare trecerea satelor Floreşti şi Dealu Secării 
din componenţa comunei Poieneşti, judeţul Vaslui, în componenţa comunei 
Alexandru Vlahuţă, judeţul Vaslui. Această măsura este determinată de faptul că cele 
două sate au rămas de facto la comuna Alexandru Vlahuţă şi de jure aparţin comunei 
Poieneşti, aspect ce determină numeroase disfuncţionalităţi din punct de vedere social 
şi economic pentru populaţia acestora. 

S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor organice, 
Camera Deputaţilor este Primă Cameră Sesizată, Data la care se împlineşte 
termenul constituţional pentru dezbatere si vot final: 16.05.2013, Consiliul 
Legislativ avizează favorabil propunerea legislativă.  

Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost amânat cu 
termen de două săptămâni, cu majoritate de voturi. 

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

modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.155/2001 privind 
aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân (PL-x 912/2007), ce are ca 
obiect de reglementare modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.155/2001 
privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, publicată în 
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Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.794 din 13 decembrie 2001, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr.227/2002, cu modificările ulterioare. 

S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor organice, 
Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a adoptat propunerea 
legislativă în şedinţa din 12 decembrie 2007, (nr. voturi: DA= 74 NU=1 AB=0), 
Consiliul Legislativ avizează favorabil propunerea legislativă.  

Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost adoptată cu 
majoritate de voturi. 

 
 În ziua de 09 mai 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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