
 
Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 

COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ, 
AMENAJAREA TERITORIULUI ŞI ECHILIBRU ECOLOGIC 

 Bucureşti, 31.10.2013 
 

 
PROCES VERBAL 

din zilele de 29, 30 şi 31 octombrie 2013 
 
Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic 

şi-a desfăşurat lucrările în zile de  29, 30 şi 31 octombrie 2013. 
 
La lucrările Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi 

echilibru ecologic în ziua de 29 octombrie a.c., din numărul de 36 membri ai Comisiei 
au fost prezenţi 34 deputaţi, fiind absenţi: domnul ministru Dragnea Nicolae-Liviu 
(PSD) şi doamna ministru Plumb Rovana (PSD), nu au participat la lucrările comisiei. 

 
La lucrările Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi 

echilibru ecologic în ziua de 30 octombrie a.c., din numărul de 36 membri ai Comisiei 
au fost prezenţi 34 deputaţi, fiind absenţi: domnul ministru Dragnea Nicolae-Liviu 
(PSD) şi doamna ministru Plumb Rovana (PSD), nu au participat la lucrările comisiei. 
   

La lucrările Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic în ziua de 31 octombrie a.c., din numărul de 36 membri ai Comisiei 
au fost prezenţi 33 deputaţi, fiind absenţi: domnul ministru Dragnea Nicolae-Liviu 
(PSD), domnul deputat Oltean Ioan (PDL) şi doamna ministru Plumb Rovana (PSD), nu 
au participat la lucrările comisiei. 
  
 La şedinţa Comisiei din 29 octombrie a.c au participat ca invitaţi: domnul Dancan 
Florin Laurenţiu, consilier Ministerul Finanţelor Publice, domnul Negoiţă Marius, 
director Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice, doamna Otilia Sava, Secretar de 
Stat Ministerul Apărării Naţionale, doamna Anne Marie Jugănaru, Secretar de Stat 
Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice, doamna Luiza Marian, director de 
cabinet Secretariatul General al Guvernului, doamna Andreea Lambru, Secretar General 
Adjunct Secretariatul General al Guvernului şi domnul Valentin Şoneriu, Secretar de 
Stat Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. 
 

http://www.cdep.ro/pls/dic/cd.home1�
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 Lucrările şedinţelor 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 29 octombrie 2013 au figurat următoarele 
puncte: 

 
AVIZE 

 
1. PL-x 371/2013 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.64/2013 privind înfiinţarea şi acreditarea fondurilor mutuale pentru gestionarea 
riscurilor în agricultură şi acordarea de compensaţii financiare membrilor pentru 
pierderile economice cauzate de boli ale animalelor, ale plantelor sau de un incident de 
mediu 

2. Pl-x 372/2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.71/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.64/2001 privind 
repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile 
comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome şi 
pentru prorogarea unui termen 

3. Pl-x 377/2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea unor acte 
normative 

 
 

SESIZĂRI ÎN FOND 
 

4. PL-x 211/2011 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii apelor 
nr.107/1996 

5. Pl-x 41/2012 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.101/2011 privind reglementarea condiţiilor pentru vânzarea imobilelor, proprietate 
privată a statului , aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului 
Protocolului de Stat "a imobilelor proprietatea Regiei Autonome "Administraţia 
Patrimoniului Protocolului de Stat", precum şi pentru modificarea unor acte normative 

6. Pl-x 161/2013 Proiect de Lege privind transmiterea unui teren din administrarea 
Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, prin Administraţia Rezervaţiei 
Biosferei "Delta Dunării", în administrarea Consiliului Judeţean Tulcea 

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 

8. PL-x 226/2013 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi 
pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar 

9.  PL-x 285/2013 Propunere legislativă privind pajiştile permanente şi pentru modificarea 
şi completarea unor acte normative în domeniu 

10.  Pl-x 316/2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.60/2013 pentru completarea art.4 alin.(1) din Legea nr.349/2007 privind 
reorganizarea cadrului instituţional în domeniul managementului substanţelor chimice 

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 29 octombrie 2013 a figurat următorul punct 
suplimentar: 
 
 

SESIZARE ÎN FOND 
 

11. PL-x 409/2013 Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.165/2013 
privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, 
a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România 

 
 

La punctul 1 al ordinii de zi a fost prezentat Proiectul de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.64/2013 privind înfiinţarea şi acreditarea 
fondurilor mutuale pentru gestionarea riscurilor în agricultură şi acordarea de 
compensaţii financiare membrilor pentru pierderile economice cauzate de boli ale 
animalelor, ale plantelor sau de un incident de mediu (PL-x 371/2013), ce are ca obiect 
de reglementare înfiinţarea şi acreditarea fondurilor mutuale pentru gestionarea 
riscurilor în agricultură şi acordarea de compensaţii financiare membrilor pentru 
pierderile economice cauzate de boli ale animalelor, ale plantelor sau de un incident de 
mediu, din perspectiva creşterii gradului de protecţie a agricultorilor faţă de riscuri în 
vederea asigurării continuităţii producţiei agricole, în consonanţă cu normele europene 
incidente. 

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 08 octombrie 2013, Consiliul Legislativ avizează 
favorabil proiectul de lege.  
 Supus dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost avizată favorabil cu  
unanimitate de voturi. 
 

La punctul 2 al ordinii de zi a fost prezentat Proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.71/2013 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr.64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, 
companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, 
precum şi la regiile autonome şi pentru prorogarea unui termen (Pl-x 372/2013), ce are 
ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.64/2001 
privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile 
comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome în 
scopul reglementării depunerii la organul fiscal a unei declaraţii informative privind 
dividendele cuvenite acţionarilor. 
 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 ordonanţă de urgenţă în şedinţa din 08 octombrie 2013, Consiliul 
Legislativ avizează favorabil proiectul de lege.  
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 Supus dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu 
majoritate de voturi. 
 

La punctul 3 al ordinii de zi a fost prezentată Propunerea legislativă pentru 
modificarea și completarea unor acte normative (Pl-x 377/2013), ce are ca obiect de 
reglementare completarea Legii poliţiei locale nr. 155/2010, precum şi modificarea 
Ordonanţei Guvernului nr.26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale 
personalului din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul că şi personalul din 
cadrul poliţiei locale să beneficieze de alocaţie de hrană gratuită, având în vedere natura 
muncii depuse (efort fizic şi psihic prelungit, exercitarea atribuţiilor în perioade cu 
temperaturi extreme), astfel cum se arată în Expunerea de motive. 
 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 octombrie 2013, Consiliul Legislativ avizează favorabil propunerea 
legislativă.  
 Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost avizată favorabil 
cu unanimitate de voturi. 
 

La punctul 4 al ordinii de zi a fost prezentat Proiectul de Lege pentru modificarea 
şi completarea Legii apelor nr.107/1996 (PL-x 211/2011), ce are ca obiect de 
reglementare îndreptarea erorilor de fond şi de formă cauzate de modificările şi 
completările legii susmenţionate, care au afectat caracterul unitar al acesteia, ajungându-
se la crearea unor antinomii în cuprinsul său, situaţie care-l face pe cel care trebuie să 
pună în aplicare prevederile sale să nu le poată aplica. Astfel, textele terminologice care 
se introduc într-o lege trebuie să se integreze organic în actul supus modificării şi 
completării, atât sub aspectul conţinutului, cât şi terminologiei utilizate. Drept urmare, 
prin iniţiativa legislativă se propune modificarea şi completarea Legii apelor nr. 
107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul îndreptării erorilor de 
fond şi formă. 
 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 27 aprilie 2011, (nr. voturi: DA= 60 NU=3 AB=1), Consiliul Legislativ avizează 
favorabil proiectul de lege.  
 Supus dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost amânat 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.101/2011 privind reglementarea condiţiilor 
pentru vânzarea imobilelor, proprietate privată a statului , aflate în administrarea Regiei 
Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat ",a imobilelor proprietatea 
Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat ", precum şi pentru 
modificarea unor acte normative (Pl-x 41/2012), ce are ca obiect reglementarea 
condiţiilor pentru vânzarea imobilelor, proprietate privată a statului, aflate în 
administrarea Regiei Autonome administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", 
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intervenţiile legislative vizând atât reducerea cheltuielilor de administrare şi întreţinere 
aferente unităţilor locative administrate de această regie autonomă, cât şi reglementarea 
situaţiei juridice a unor imobile aflate în administrarea acesteia, precum şi modificarea 
unor acte normative. 
 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 02 aprilie 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 6 al ordinii de zi a fost prezentat Proiectul de Lege privind 
transmiterea unui teren din administrarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor 
Climatice, prin Administraţia Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării", în administrarea 
Consiliului Judeţean Tulcea (Pl-x 161/2013), ce are ca obiect de reglementare 
transmiterea unei suprafeţe de teren de 15.000 mp, situat în comuna Murighiol, judeţul 
Tulcea, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Mediului şi 
Schimbărilor Climatice, prin Administraţia Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării”, în 
domeniul public al judeţului Tulcea şi în administrarea Consiliului Judeţean Tulcea, în 
vederea realizării, astfel cum rezultă din cuprinsul Expunerii de motive, a obiectivului de 
investiţii „Miniport în localitatea Murighiol” prevăzut la pct.60 al pct. B „Lista 
cuprinzând programele şi proiectele noi de investiţii în turism” din anexa nr. l la 
Hotărârea Guvernului nr. 120/2010 privind aprobarea Listei cuprinzând programele şi 
proiectele de investiţii în turism şi a surselor de finanţare a documentaţiilor tehnice şi a 
lucrărilor de execuţie a programelor şi obiectivelor de investiţii în turism, precum şi 
pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate a programelor şi proiectelor de investiţii în 
turism, cu modificările şi completările ulterioare. 
 S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor organice, 
Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Procedură de urgenţă, Senatul a 
adoptat propunerea legislativă în şedinţa din 22 mai 2013, Consiliul Legislativ 
avizează favorabil propunerea legislativă.  
 Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost adoptată 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 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.  
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Supus dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost adoptat cu unanimitate de 
voturi. 
 

La punctul 8 al ordinii de zi a fost prezentat Proiectul de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34/2013 privind organizarea, administrarea şi 
exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului 
funciar (PL-x 226/2013), ce are ca obiect de reglementare organizarea, administrarea şi 
exploatarea pajiştilor permanente, abrogarea dispoziţiilor Legii nr.214/2011 pentru 
organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor, cu modificările şi completările 
ulterioare, precum şi modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, din perspectiva aplicării 
prevederilor art.6, alin.(l) şi (2) al Regulamentului (CE) nr.73/2009 al Consiliului din 19 
ianuarie 2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru 
agricultori în cadrul politicii comune şi de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru 
agricultori, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1290/2005, (CE) nr.247/2006, 
(CE) nr. 378/2007 şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1782/2003, publicat în 
Jurnalul Oficial seria L, nr.030/31.01.2009, cu modificările şi completările ulterioare. 

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 17 iunie 2013, Consiliul Legislativ avizează favorabil 
proiectul de lege.  

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

 
La punctul 9 al ordinii de zi a fost prezentată Propunerea legislativă privind 

pajiştile permanente şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în 
domeniu (PL-x 285/2013), ce are ca obiect de reglementare organizarea, administrarea 
şi exploatarea pajiştilor permanente, precum şi modificarea şi completarea Legii 
fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
Totodată, la data intrării în vigoare a prezentei propuneri legislative, este prevăzută 
abrogarea Legii nr.214/2011 pentru organizarea, administrarea şi exploatare pajiştilor, 
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 09 septembrie 2013, Consiliul Legislativ avizează favorabil propunerea 
legislativă.  
 Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost amânată 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.60/2013 pentru completarea art.4 alin.(1) din 
Legea nr.349/2007 privind reorganizarea cadrului instituţional în domeniul 
managementului substanţelor chimice (Pl-x 316/2013), ce are ca obiect completarea 
art.4 alin.(l) din Legea nr.349/2007 privind reorganizarea cadrului instituţional în 
domeniul managementului substanţelor chimice, cu modificările ulterioare, în vederea 
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completării cadrului legal necesar aplicării directe a Regulamentului (CE) nr. 
1907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind 
înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH), de 
înfiinţare a Agenţiei Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 
1999/45/CE şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului şi al 
Regulamentului (CE) nr.1488/94 al Comisiei, precum şi a Directivei nr. 76/769/CEE a 
Consiliului şi a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE şi 2000/21/CE ale 
Comisiei în contextul îndeplinirii angajamentelor asumate de România faţă de Uniunea 
Europeană, derivate din calitatea sa de stat membru. 

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 23 septembrie 2013, Consiliul Legislativ avizează 
favorabil proiectul de lege.  
 Supus dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost adoptat cu unanimitate de 
voturi. 
 

La punctul 11 al ordinii de zi a fost prezentat Proiectul de lege pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea 
procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod 
abuziv în perioada regimului comunist în România (PL-x 409/2013), ce are ca obiect de 
reglementare modificarea şi completarea Legii nr.165/2013 privind măsurile pentru 
finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în 
mod abuziv în perioada regimului comunist în România, în scopul de a evita apariţia 
unor divergenţe de interpretare a textelor din lege şi întârzierea procesului de 
reconstituire a dreptului de proprietate. 

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 22 octombrie 2013, (nr. voturi: DA= 95 NU=10 AB=3), Consiliul Legislativ 
avizează favorabil proiectul de lege.  
 Supus dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu 
majoritate de voturi. 

 
În zilele de 30 şi 31 octombrie 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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