
 
Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 

COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ, 
AMENAJAREA TERITORIULUI ŞI ECHILIBRU ECOLOGIC 

 Bucureşti, 04.07.2013 
 

 
PROCES VERBAL 

din zilele de 01 şi 04 iulie 2013 
 
Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 

ecologic şi-a desfăşurat lucrările în zile de  01 şi 04 iulie 2013. 
 
La lucrările Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi 

echilibru ecologic în ziua de 01 iulie a.c., din numărul de 33 membri ai Comisiei au 
fost prezenţi 30 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 02 iulie a.c., din numărul de 33 membri ai Comisiei au fost 
prezenţi 30 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 03 iulie a.c., din numărul de 33 membri ai Comisiei au fost 
prezenţi 30 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 04 iulie a.c., din numărul de 33 membri ai Comisiei au fost 
prezenţi 30 deputaţi, fiind absenţi: domnul ministru Dragnea Nicolae-Liviu (PSD), 
domnul deputat Oltean Ioan (PDL) şi doamna ministru Plumb Rovana (PSD). 
 
 Lucrările şedinţelor 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 01 iulie 2013 au figurat următoarele 
puncte: 
 

AVIZE 
 
1. PL-x 205/2013 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.59/2013 privind stabilirea unor măsuri pentru eficientizarea activităţilor de 
prevenire şi combatere a corupţiei 

2. PL-x 215/2013 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.272/2004 
privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului 

3. PL-x 225/2013 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.47/2013 privind unele măsuri în domeniul instrumentelor structurale care privesc 
beneficiarii direcţi finanţaţi din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele 
măsuri financiare în domeniul ex - ISPA din sectorul transporturi 

4. PL-x 227/2013 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.57/2013 privind modificarea şi completarea Legii nr.220/2008 pentru stabilirea 
sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie 

 
 

SESIZĂRI ÎN FOND 
 

5. 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 

6. PL-x 44/2013 Proiect de Lege pentru modificarea lit. b) a art.35 din Legea 
nr.155/2010 - Legea poliţiei locale 

7. PL-x 216/2013 Proiect de Lege pentru modificarea art.6 alin.(1) din Legea 
nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale 

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

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.59/2013 privind stabilirea unor 
măsuri pentru eficientizarea activităţilor de prevenire şi combatere a corupţiei (PL-x 
205/2013), ce are ca obiect modificarea unor acte normative, în scopul extinderii 
competenţelor Direcţiei Generale Anticorupţie din cadrul Ministerului Afacerilor 
Interne, prin stabilirea acesteia ca structură de poliţie judiciară specializată pentru 
prevenirea şi combaterea corupţiei. 

S-a arătat că proiectul de ordonanţă de urgenţă se încadrează în categoria 
legilor organice, Camera Deputaţilor este Primă Cameră Sesizată, Procedură de 
urgenţă, Data la care se împlineşte termenul constituţional pentru dezbatere si 
vot final: 13.09.2013, 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 2 al ordinii de zi a fost prezentat Proiectul de Lege pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea 
drepturilor copilului (PL-x 215/2013), ce are ca obiect modificarea şi completarea 
Legii nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu 
modificările ulterioare, intervenţiile legislative preconizate vizând asigurarea unei 
mai bune protecţii a drepturilor copilului şi delimitarea mai clară a atribuţiilor şi 
competenţelor care revin autorităţilor în cadrul acestui proces, ţinând cont şi de 
necesitatea corelării dispoziţiilor actuale cu cele ale noului Cod civil. 
 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 10 iunie 2013, Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul de 
lege.  
 Supus dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu 
unanimitate de voturi. 
 

La punctul 3 al ordinii de zi a fost prezentat Proiectul de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.47/2013 privind unele măsuri în 
domeniul instrumentelor structurale care privesc beneficiarii direcţi finanţaţi din 
fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri financiare în domeniul ex - 
ISPA din sectorul transporturi (PL-x 225/2013), ce are ca obiect de reglementare 
modul de exercitare a evaluării şi controlului capacităţii administrative, măsurile care 
se pot stabili de către Autoritatea de Management POS Transport, sancţiunile 
aplicabile beneficiarilor direcţi ca urmare a nepunerii în aplicare a măsurilor stabilite 
de către Autoritate în exercitarea controlului şi evaluării capacităţii administrative, 
precum şi căile de atac administrative împotriva actelor emise de Autoritatea de 
Management POS Transport. 

S-a arătat că proiectul de ordonanţă de urgenţă în categoria legilor ordinare, 
Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Procedură de urgenţă, Senatul a 
adoptat proiectul de ordonanţă de urgenţă în şedinţa din 17 iunie 2013, Consiliul 
Legislativ avizează 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 4 al ordinii de zi a fost prezentat Proiectul de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2013 privind modificarea şi 
completarea Legii nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii 
energiei din surse regenerabile de energie (PL-x 227/2013), ce are ca obiect 
modificarea şi completarea Legii nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de 
promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, în sensul stabilirii, astfel cum rezultă din 
cuprinsul Notei de fundamentare, a unor măsuri pentru menţinerea predictibilităţii 
cadrului legislativ privind promovarea energiei electrice produsă din surse 



 4 
 
regenerabile de energie, având în vedere creşterea necontrolată a preţurilor energiei 
electrice pentru consumatorii finali, premisele depăşirii, în anul 2013, a capacităţilor 
de racordare şi de echilibrare a sistemului energetic naţional, impactul negativ asupra 
competitivităţii sectorului industrial şi suprapunerea creşterilor de preţ cu efecte 
cumulate peste calendarul de liberalizare a preţurilor la energie. 

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 iunie 
2013, 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 5 al ordinii de zi a fost prezentat Proiectul 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 
(Pl-x 198/2012), ce are ca obiect modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.59/2007 privind instituirea Programului naţional de îmbunătăţire a calităţii 
mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi, aprobată cu modificări prin Legea 
nr.343/2007, cu modificările ulterioare, în sensul înlocuirii, astfel cum rezultă din 
cuprinsul Expunerii de motive, a Programului naţional de îmbunătăţire a calităţii 
mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi cu Programul naţional de 
îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi din mediul 
urban, ca măsură a reducerii poluării aerului şi, prin urmare, a evitării declanşării 
procedurii de infrigement împotriva statului român, de către Comisia Europeană, cu 
privire la depăşirea valorilor limită pentru mai multe substanţe poluante, prin 
amenajarea de spaţii verzi în aceste localităţi, unde poluarea atinge cote maxime. 

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 21 mai 2012, (adoptată în condiţiile art.115 alin.5 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 prezentat Proiectul de Lege pentru 

modificarea lit. b) a art.35 din Legea nr.155/2010 - Legea poliţiei locale (PL-x 
44/2013), ce are ca obiect de reglementare modificarea art.35 lit. b) din Legea poliţiei 
locale nr. 155/2010, în sensul încadrării activităţii poliţiştilor locali în condiţii de 
muncă deosebite, speciale sau în alte condiţii de muncă, potrivit actelor normative 
care reglementează aceste activităţi pentru poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut 
special din domeniul ordinii 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 
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în şedinţa din 12 februarie 2013, (nr. voturi: DA= 123 NU=1 AB=0), Consiliul 
Legislativ avizează favorabil proiectul de lege.  

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

 
 La punctul 7 al ordinii de zi a fost prezentat Proiectul de Lege pentru 
modificarea art.6 alin.(1) din Legea nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor 
administraţiei publice locale (PL-x 216/2013), ce are ca obiect de reglementare 
modificarea art.6 alin.(l) din Legea nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor 
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în 
sensul că listele de candidaţi pentru alegerea consiliilor locale şi a consiliilor judeţene 
să fie întocmite astfel încât să asigure reprezentarea ambelor sexe, cu excepţia acelora 
care conţin un singur candidat. 

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 10 iunie 2013, Consiliul Legislativ avizează favorabil 
propunerea legislativă.  

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

 
 În zilele de 02, 03 şi 04 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,          SECRETAR, 

                    Marin ALMĂJANU           Ion-Marcel CIOLACU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit, 
Consilier, Alina Tănase 
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