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PROCES VERBAL 

din zilele de 02 şi 04 februarie 2016 
 
 Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului şi-a desfăşurat lucrările în 
zilele de 02 şi 04 februarie 2016. 
 
 La lucrările şedinţei din ziua de 02 februarie a.c., din numărul de 23 membri ai Comisiei 
pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului și-au înregistrat prezenţa 19 deputaţi 
neparticipând la lucrările comisiei domnul deputat Dragnea Nicolae-Liviu (PSD), domnul 
domnul deputat Motreanu Dan-Ştefan (PNL), domnul deputat Oajdea Vasile Daniel (ND) şi 
domnul deputat Urcan Ionaş-Florin (PNL). 
 
 La lucrările şedinţei din ziua de 04 februarie a.c., din numărul de 23 membri ai Comisiei 
pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului și-au înregistrat prezenţa 18 deputaţi 
neparticipând la lucrările comisiei domnul deputat Almăjanu Marin (PNL), domnul deputat 
Dragnea Nicolae-Liviu (PSD), domnul deputat Motreanu Dan-Ştefan (PNL), domnul deputat 
Oajdea Vasile Daniel (ND), domnul deputat Urcan Ionaş-Florin (PNL).  
 
 Şedinţa comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului a avut loc în data de  
02 februarie a.c., lucrările au fost conduse de domnul deputat Victor-Paul Dobre, preşedinte al 
Comisiei. 
 
 La şedinţa au participat ca invitaţi: doamna Elena Dinu - consilier în cadrul Ministerului 
Agriculturii și Dezvoltării Rurale; doamna Aurica Leancă - consilier în cadrul Ministerului 
Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice; doamna Oana Salomia - consilier 
afaceri europene în cadrul Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice; domnul 
Viorel Lascu - secretar de stat în cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor; domnul 
Florin Moţiu - secretar de stat, doamna Alina Ion - consilier în cadrul Ministerului Justiţiei; 
domnul Zamfir Julien - director, domnul Marius Atomei - şef serviciu în cadrul Ministerului 
Finanțelor Publice; domnul Liviu Neagu - secretar general adjunct în cadrul Secretariatului 
General al Guvernului; domnul Răducu Gheorghe - şef direcţie, doamna Coralia Panaite - 
consilier în cadrul Serviciului Român de Informaţii; domnul Ion Aurel Stanciu - secretar de stat 
în cadrul Ministerului Transporturilor; doamna Sirma Caraman - secretar de stat, domnul Cezar 
Soare - secretar de stat, doamna Anca Ginavar - şef serviciu în cadrul Ministerului Dezvoltării 
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Regionale și Administrației Publice; domnul Alexandru Oprean - secretar de stat în cadrul 
Ministerului Culturii; doamna Stoica Alexandra - architect în cadrul Ordinului Arhitecților din 
România - Filiala București; domnul Vasile Florin - locotenent, domnul Costin Mihai - colonel, 
domnul Apostol Cristian - colonel în cadrul Ministerului Apărării Naționale. 
 
  Pe ordinea de zi a şedinţei din data de 02 februarie 2016 au figurat următoarele puncte: 
 

AVIZE 
 
  1. Plx. 799/2015 - Propunere legislativă privind stabilizarea unor măsuri de organizare și 
funcționare a piețelor volante mobile pentru comercializarea produselor agroalimentare 
  2. Plx. 824/2015 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.43/2015 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi 
calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România 
  3. Plx. 825/2015 - Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative, 
în vederea transpunerii unor acte juridice ale Uniunii Europene în domeniul protecţiei mediului 
  4. Plx. 828/2015 - Proiect de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 42/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul jocurilor de 
noroc 
  5. Plx. 833/2015 - Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.267/2008 
privind unele măsuri speciale pentru reglementarea avansului rest de justificat, precum şi pentru 
efectuarea recepţiei în faza unică a lucrărilor de construcţii şi a instalaţiilor aferente acestora la 
obiectivul de investiţii Palatul Parlamentului 
 

SESIZĂRI ÎN FOND 
 
  6. Plx. 681/2015 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.22/2015 
privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare 
  7. PL.x 780/2015 - Proiect de lege privind transmiterea unui teren din domeniul public al 
statului și din  administrarea Ministerului Transporturilor, aflat în concesiunea Companiei 
Naționale de Căi Ferate CFR-SA, în domeniul 
  8. PLx. 629/2013 - Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.50/1991 privind 
autorizarea executării lucrărilor de construcţii 
  9. PLx. 579/2015 - Proiect de Lege pentru modificarea şi complearea Legii nr.50/1991 
privind autorizarea lucrărilor de construcţii 
  10. PLx. 844/2015 - Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.50/1991 
privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii 
     
 La punctul 1 al ordinii de zi a fost prezentată propunerea legislativă privind stabilizarea 
unor măsuri de organizare și funcționare a piețelor volante mobile pentru comercializarea 
produselor agroalimentare (Plx. 799/2015), care are ca obiect de reglementare organizarea și 
funcționarea piețelor volante mobile de comercializare a produselor agricole și alimentare, 
direct de către producători. Se prevede ca piața volantă mobilă să fie amplasată în conformitate 
cu cerințele locale ale cetățenilor, pe terenurile proprietate publică și privată a administrației 
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publice locale sau pe terenuri private cu acordul proprietarilor. Piețele volante mobile se pot 
organiza în orice zi a săptămânii, cu orar de funcționare stabilit de comun acord de către 
deținătorii unităților mobile pentru vânzarea produselor agroalimentare constituiți în asociații de 
producători comercianți de produse agroalimentare și/sau tradiționale în vederea comercializării 
acestor produse și reprezentanții administrației publice locale. Administratorul pieței volante 
mobile va fi asociația sau grupul de asociații de producători comercianți de produse 
agroalimentare și/sau tradiționale, conform protocolului încheiat  cu autoritățile publice locale. 
Administratorul pieței volante mobile va asigura echipamentul mobil și montarea acestuia cu 
maxim 2 ore înainte de începerea activității, precum și eliberarea și salubrizarea zonei în 
vederea reluării destinației anterioare a locației. Conform punctului de vedere negativ al 
Guvernului, adoptarea măsurilor propuse va conduce la un paralelism legislativ, interzis de 
prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 
normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare, întrucât, în legislația în 
vigoare, există un act normativ care reglementează organizarea și funcționarea pețelor volante 
destinate exercitării comerțului cu amănuntul și prestării de servicii de către producători, 
respectiv Hotărârea Guvernului nr.248/2004 privind exercitarea comerțului cu produse și 
servicii de piață în unele zone publice, cu modificările și completările ulterioare. 
 S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor ordinare, Camera 
Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a respins propunerea legislativă, Consiliul 
Legislativ a avizat negativ propunerea legislativă, Guvernul nu susține adoptarea propunerii 
legislative. 
 Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost avizată negativ cu 
unanimitate de voturi. 
 
 La punctul 2 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr.43/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr.200/2004 privind 
recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din 
România (Plx. 824/2015), care are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii 
nr. 200/2004 în vederea transpunerii prevederilor Directivei 2013/55/UE a Parlamentului 
European şi a Consiliului din 20 noiembrie 2013 de modificare a Directivei 2005/36/CE privind 
recunoaşterea calificărilor profesionale şi a Regulamentului (UE) nr. 1024/2012 privind 
cooperarea administrativă prin intermediul sistemului de informare al pieţei interne 
(“Regulamentul IMI”) referitoare la: Criteriile de recunoaştere a calificărilor profesionale în 
baza sistemului general de recunoaştere; Acordarea accesului parţial la exercitarea unei profesii; 
Recunoaşterea stagiilor profesionale efectuate în străinătate; Cardul profesional european atunci 
când pentru o anumită profesie a fost introdus un card profesional european; Condiţii de 
recunoaştere pentru atestatele de competenţă sau titlurile de calificare; Adaptarea listelor de 
activităţi menţionate în anexa IV; Procedura de notificare de către fiecare stat membru pentru 
actele cu putere de lege şi actele administrative pe care le adoptă acesta în materie de eliberare a 
titlurilor de calificare; Procedura de notificare, de către Coordonatorul Naţional pentru 
Recunoaşterea Calificarilor Profesionale, a profesiilor reglementate şi a activităţilor specifice; 
Formarea arhitecţilor; derogări de la condiţiile de formare ca arhitect; Recunoaşterea automată 
pe baza principiilor comune de formare; Teste comune de formare; cunoştinţe lingvistice; 
Recunoaşterea stagiului profesional. 
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  S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor ordinare, Camera 
Deputaţilor este Cameră decizională, Senatul a adoptat proiectul de lege, Consiliul 
Legislativ a avizat favorabil proiectul de ordonanţă. 
 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 modificarea şi 
completarea unor acte normative, în vederea transpunerii unor acte juridice ale Uniunii 
Europene în domeniul protecţiei mediului (Plx. 825/2015), care are ca obiect de reglementare 
transpunerea Directivei 2008/99/CE care impune statelor membre ale Uniunii Europene 
stabilirea anumitor standarde pentru sancţionarea faptelor de degradare a mediului, cu termen de 
transpunere 26 decembrie 2010, precum şi a Directivei 2009/123/CE, cu termen de transpunere 
16 noiembrie 2010. Pentru adaptarea la exigenţele Comisiei Europene, s-a impus modificarea 
cadrului legislativ actual, dupa cum urmează: Se propune agravarea regimului sancţionator al 
persoanei juridice pentru încălcarea normelor privind protecţia mediului, prin sporirea 
cuantumului amenzii penale cu care aceasta poate fi sanţionată; Se propune modificarea 
anumitor dispoziţii din legislaţia penală privind protecţia mediului, pentru remedierea situaţiilor 
de suprapunere legislativă semnalate de Comisia Europeană. 
 S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor organice, Camera 
Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a respins propunerea legislativă, Consiliul 
Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege, Consiliul Superior al Magistraturii avizează 
favorabil proiectul de lege. 
 Supus dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu unanimitate de 
voturi. 
 
 La punctul 4 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege privind respingerea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 42/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative din domeniul jocurilor de noroc (Plx. 828/2015), care are ca obiect de reglementare  
modificarea și completarea unor acte normative di domeniul jocurilor de noroc, urmărindu-se 
asigurarea unei mai bune gestionări a pieței specifice și adaptarea la practica europeană în 
domeniul jocurilor de noroc. Pricipalele schimbări preconizate: 1. Oficiul Național pentru 
Jocuri de Noroc va deveni autoritate cu un grad de independență ridicat, de reglementare și 
coordonator unic al jocurilor de noroc din România, fapt ce va permite armonizarea legislației 
naționale cu recomandările, legislația și practica European din acest domeniu. 2. Oficiul 
Național pentru Jocuri de Noroc va prelua în coordonare C.N. Loteria Română S.A., fapt ce va 
crea premisele unei îmbunătăției a funcționării acesteia. 3. Completarea Legii nr. 246/210, cu 
modificările și completîrile ulterioare, prin stabilirea competenței Oficiului de administrare a 
monopolului de stat din domeniul jocurilor de noroc se impune având în vedere atribuțiile 
concrete stabilite prin acest act normativ în sarcina Oficiului. 
 S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor organice, Camera 
Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a adoptat proiectul de lege, Consiliul 
Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege. 
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 Supus dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost avizat amânat cu majoritate de 
voturi. 
 
 La punctul 5 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.267/2008 privind unele măsuri speciale pentru reglementarea avansului 
rest de justificat, precum şi pentru efectuarea recepţiei în faza unică a lucrărilor de construcţii şi 
a instalaţiilor aferente acestora la obiectivul de investiţii Palatul Parlamentului (Plx. 833/2015), 
care are ca obiect de reglementare modificarea și completarea Legii nr.267/2008 privind unele 
măsuri speciale pentru reglementare avansului rest de justificat, precum și pentru efectuarea 
recepției în faza unică a lucrărilor de construcții și a instalațiilor aferente acestora la obiectivul 
de investiții Palatul Parlamentului. Demersul legislativ are în vedere aprobarea procesului-
verbal de inventariere de către consiliul interdepartamental la nivel de demnitari, actualizare 
sumelor primite anterior anului 1990 cu nivelul indicelui prețului de consum în cazul 
identificării de sume nejustificate, valorificarea stocurilor și activelor corporale inventariate și 
casarea celor care nu pot fi valorificate, precum și virarea la bugetul de stat a sumelor obținute 
în urma valorificării stocurilor și activelor. 
 S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor ordinare, Camera 
Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a adoptat propunerea legislativă, Consiliul 
Legislativ a avizat favorabil propunerea legislativă, Guvernul susține adoptarea propunerii 
legislative. 
 Supus dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu unanimitate de 
voturi de voturi. 
 
 La punctul 6 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr.22/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare (Plx. 
681/2015), care are ca obiect de reglementare instituirea unor măsuri fiscal-bugetare care 
stabilesc reglementarea modalității de transmitere și plată a investițiilor și modernizărilor, 
precum și a dotărilor aferente imobilelor prevăzute la anexele 3a și 3b ale Hotărârii Guvernului 
nr.S369/2015, respectiv în anexele 2 și 3 din Hotărârea Guvernului nr.S490/2015 din 
proprietatea Regiei Autonome ”Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat” în 
proprietatea publică, respectiv privată a statului și în administrarea Serviciului Român de 
Informații, în vederea sprijinirii îndeplinirii atribuțiilor instituționale care revin Serviciului 
Român de Informații 
 S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor ordinare, Camera 
Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a adoptat proiectul de lege, Consiliul 
Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege. 
 Supus dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost adoptat (amendamente admise) cu 
unanimitate de voturi. 
 
 La punctul 7 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege privind transmiterea unui 
teren din domeniul public al statului și din  administrarea Ministerului Transporturilor, aflat în 
concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate CFR-SA, în domeniul public al orașului Teiuș 
și în administrarea Consiliului Local al orașului Teiuș, județul Alba (PL.x 780/2015) care are ca 
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obiect de reglementare transmiterea unui teren din domeniul public  al statului și din 
administrarea Ministerului Transporturilor, aflat în concesiunea Companiei Naționale de Căi 
ferate "C.F.R."-S.A., în domeniul public al orașului Teiuș și în administrarea consiliului local al 
orașului Teiuș, județul Alba. În orașul Teiuș, județul Alba, în baza Decretului Lege nr.61/1990, 
privind vânzarea de locuințe construite din fondurile statului către populație, locuințele de 
serviciu CFR au fost cumpărate de la Societatea Comercială Flips S.A. Alba. Imobilele 
cumpărate de la S.C. Flips S.A.Alba nu au fost înscrise în Cartea funciară, iar locuitorii din 
această zonă nu pot încheia acte juridice(vânzare-cumpărare, întreținere ,donație). pentru 
reglementarea situației juridice a terenului s-a întocmit documentația tehnică priind identificarea 
amplasamentului imobilelor pe plan cadastral general intravilan și măsurarea imobilelor înscrise 
în Cartea Funciară Centrală nr.4 LXXXIII Teiuș. 
  S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor ordinare, Camera 
Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a adoptat proiectul de lege, Consiliul 
Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege, Nu are punct de vedere de la Guvern. 
 Supus dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 
 
 La punctul 8 al ordinii de zi a fost prezentată propunerea legislativă pentru modificarea 
Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii (PLx. 629/2013) care 
are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea 
executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
urmărind stabilirea componenţei structurilor de specialitate la nivelul aparatelor proprii ale 
consiliilor locale ale comunelor, majorarea termenului de prescripţie pentru constatarea 
contravenţiilor şi aplicarea amenzilor, de la 2 ani la 5 ani, precum şi introducerea de noi 
contravenţii. 
  S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor ordinare, Camera 
Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a respins propunerea legislativă, Consiliul 
Legislativ a avizat favorabil propunerea legislativă, Nu are punct de vedere de la Guvern, 
Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a transmis observații și 
propuneri de modificare a inițiativei legislative. 
 Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost adoptată cu unanimitate de 
voturi. 
 
 La punctul 9 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege pentru modificarea şi 
complearea Legii nr.50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii (PLx. 579/2015) care 
are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea 
executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în 
sensul reglementării autorizării executării construcțiilor în zone de interes turistic în care 
patrimoniul arhitectural trebuie să fie păstrat și perpetuat, precum și a posibilității intervenției 
mai rapide a autorităților publice locale pentru desființarea construcțiilor ilegale, în anumite 
situații. 
  S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor ordinare, Camera 
Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a adoptat proiectul de lege, Consiliul 
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Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege, Guvernul nu susține adoptarea propunerii 
legislative. 
 Supus dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost respins cu unanimitate de voturi. 
 
 La punctul 10 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii (PLx. 
844/2015) care are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 
privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, în sensul definirii expresiei ”construcții cu caracter militar”, precum și 
crearea cadrului legal unitar necesar desfășurării activității de autorizare a executării lucrărilor 
de construcții și a activităților conexe acesteia de către instituțiile din sistemul de apărare, 
ordine publică și siguranță națională. 
  S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor ordinare, Camera 
Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a adoptat proiectul de lege, Consiliul 
Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege, Nu are punct de vedere de la Guvern 
 Supus dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost amânat 3 săptămâni cu unanimitate 
de voturi. 
 
 În ziua de 04 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, 

Victor-Paul DOBRE 

SECRETAR, 

Radu BABUŞ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit: 
Şef serviciu, Sofia CHELARU 
Consultant parlamentar, Sergiu-Vlad PAHONŢU 
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