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Camera Deputaţilor 

COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ, 
AMENAJAREA TERITORIULUI ŞI ECHILIBRU ECOLOGIC 

 Bucureşti, 28.02.2013 
 

 
PROCES VERBAL 

din zilele de 26, 27 şi 28 februarie 2013 
 

Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic şi-
a desfăşurat lucrările în zile de  26, 27 şi 28 februarie 2013. 

 
La lucrările Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 

ecologic în ziua de 26 februarie a.c., din numărul de 33 membri ai Comisiei au fost 
prezenţi 29 deputaţi, fiind absenţi: domnul ministru Dragnea Nicolae-Liviu (PSD), domnul 
ministru Duşa Mircea (PSD),   domnul deputat Oltean Ioan (PDL) şi doamna ministru 
Plumb Rovana (PSD). 
  
 În data de 27 februarie 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). 
 

În data de 28 februarie 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 26 februarie a.c au participat ca invitaţi: domnul Păiajen 

Ninel, Consilier Juridic Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, domnul Ciprian 
Alexandru Caralicea, Secretar General Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi 
Probleme Speciale, domnul Manu Corneliu, Şef Birou Administraţia Naţională a Rezervelor 
de Stat şi Probleme Speciale, domnul Tohăneanu Bogdan, Secretar de Stat Ministerul 
Afacerilor Interne, domnul Mihail Fâcă, Preşedinte Agenţia Naţională pentru Protecţia 
Mediului, domnul Dănuţ Iacob, Director  Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice, 
domnul Radu Boroianu, Secretar de Stat Ministerul Culturii, domnul Mircea Fechet, 
Vicepreşedinte Autoritatea Națională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achizițiilor 
Publice, domnul Jan Vraciu, Director Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administrației 
Publice, domnul Moise Sandu, Director Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administrației 
Publice, domnul Iulian Matache, Secretar de Stat Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
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Administrației Publice, domnul Mănăilă Marian Sorin, Director Agenţia Naţională pentru 
Pescuit şi Acvacultură, domnul Gherghişan Cristinel, Preşedinte Agenţia Naţională pentru 
Pescuit şi Acvacultură, domnul Suditu Bogdan Alexandru, Şef Serviciu Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice. 
 

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 26 februarie 2013 au figurat următoarele 

puncte: 
 

AVIZE 
 
1. Pl-x  394/2012 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii Arhivelor 

Naţionale nr.16/1996 
2. Pl-x  412/2012 Proiect de Lege privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor 

şi Infrastructurii a unor terenuri în suprafaţă totală de 136,655mp, aflate în domeniul public 
al statului , din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor -ROMSILVA, în vederea 
realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România -
S.A. a obiectivului de interes naţional "Autostrada Timişoara-Lugoj" 

3. Pl-x  34/2013 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.72/2012 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a 
cantităţii de 2.000 tone motorină pentru Societatea naţională de Transport Feroviar de 
Călători "C.F.R. Călători"-S.A. 

4. Pl-x  35/2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.77/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune 
de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii 

5. Pl-x  38/2013 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.17/2012 privind 
reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare 

6. Pl-x  41/2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.26/2012 pentru 
modificarea Ordonanţei Guvernului nr.9/1996 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare 
a instituţiilor publice de cultură finanţate din venituri extrabugetare şi alocaţii de la bugetul 
de stat sau de la bugetele locale, a sistemului de salarizare a personalului din aceste 
instituţii, precum şi îmbunătăţirea salarizării personalului din instituţiile şi activităţile cu 
profil cultural 

7. Pl-x  43/2013 Proiect de Lege privind exploatarea resurselor naturale cu conţinuturi de 
metale preţioase ale României 

 
SESIZĂRI IN FOND 

 
8. PL-x 156/2011 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.127/2010 pentru adoptarea unor măsuri destinate dezvoltării economico-sociale a zonei 
"Delta Dunării" 

http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=6&cam=2&leg=2012
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9. PL-x 28/2013 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.58/2012 privind modificarea unor acte normative din domeniul protecţiei mediului şi 
pădurilor 

10.  PL-x 30/2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.56/2012 pentru modificarea alin.(1) al art.5 din Ordonanţa Guvernului nr.36/2006 privind 
unele măsuri pentru funcţionarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a 
populaţiei 

11. PL-x 33/2013 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.70/2012 privind modificarea şi completarea Legii nr.35/2008 pentru alegerea Camerei 
Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.67/2004 pentru 
alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale 
nr.215/2001 şi a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali 

12. PL-x 909/2007 Proiect de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.114/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.195/2005 privind protecţia mediului 

13. Pl-x 40/2012 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.100/2011 privind darea în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - 
Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură a unor terenuri aflate în proprietatea 
publică a statului şi în administrarea Ministerului Mediului şi Pădurilor - Administraţia 
Naţională "Apele Române" 

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

completarea Legii Arhivelor Naţionale nr.16/1996 (Pl-x  394/2012), ce are ca obiect de 
reglementare modificarea şi completarea Legii Arhivelor Naţionale nr.16/1996, cu 
modificările şi completările ulterioare, în sensul de a permite retrocedarea fondurilor 
arhivistice confiscate în mod abuziv de regimul comunist. 
 S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor ordinare, 
Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a adoptat proiectul de lege în 
şedinţa din 25 septembrie 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 avizat favorabil cu majoritate 
de voturi. 
 

La punctul 2 al ordinii de zi a fost prezentat Proiectul de Lege privind darea în 
administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii a unor terenuri în suprafaţă 
totală de 136,655mp, aflate în domeniul public al statului , din administrarea Regiei 
Naţionale a Pădurilor -ROMSILVA, în vederea realizării de către Compania Naţională de 
Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România -S.A. a obiectivului de interes naţional 
"Autostrada Timişoara-Lugoj" (Pl-x  412/2012), ce are ca obiect de reglementare 
transmiterea unor terenuri, cu suprafaţă totală de 136.655, aflate în domeniul public al 
statului, din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - ROMSILVA, în administrarea 
Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în vederea realizării de către Compania 
Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. a obiectivului de investiţii 
de interes naţional „Autostrada Timişoara - Lugoj”.  

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 
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octombrie 2012, (nr. voturi: DA= 55 NU=0 AB=2), Consiliul Legislativ avizează 
favorabil proiectul lege.  

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

La punctul 3 al ordinii de zi a fost prezentat Proiectul de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.72/2012 privind aprobarea scoaterii din rezerva de 
stat, sub formă de împrumut, a cantităţii de 2.000 tone motorină pentru Societatea naţională 
de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători"-S.A. (Pl-x  34/2013), ce are ca obiect 
aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a cantităţii de 2.000 tone 
motorină pentru Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători „CFR Călători” 
S.A, în scopul asigurării funcţionării sistemului de transport feroviar de călători în perioada 
de iarnă.  

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 12 februarie 2013, (nr. voturi: DA= 102 NU=11 
AB=2), 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 4 al ordinii de zi a fost prezentat Proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.77/2012 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie 
publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de 
servicii (Pl-x  35/2013), ce are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie 
publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de 
servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.337/2006, 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 ordonanţă de urgenţă în şedinţa din 12 februarie 2013, (nr. voturi: DA= 89 NU=31 
AB=3), Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul de ordonanţă de urgenţă. 

Supus dezbaterilor, respectivul proiect de ordonanţă de urgenţă a fost amânat. 
 
La punctul 5 al ordinii de zi a fost prezentat Proiectul de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei Guvernului nr.17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare (Pl-x 
 38/2013), ce are ca obiect reglementarea unor măsuri fiscal - bugetare, în sensul 
îmbunătăţirii cadrului legal existent, intervenindu-se şi asupra mai multor acte normative.  

S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor ordinare, 
Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a adoptat proiectul de ordonanţă 
în şedinţa din 11 februarie 2013, (nr. voturi: DA= 90 NU=16 AB=0), Consiliul Legislativ 
avizează favorabil avizează favorabil proiectul de ordonanţă, Consiliului Economic şi 
Social avizează favorabil proiectul de ordonanţă.  

Supus dezbaterilor, respectivul proiect de ordonanţă a fost avizat favorabil cu 
unanimitate de voturi. 
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 La punctul 6 al ordinii de zi a fost prezentat Proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr.26/2012 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.9/1996 
privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a instituţiilor publice de cultură finanţate din 
venituri extrabugetare şi alocaţii de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, a sistemului 
de salarizare a personalului din aceste instituţii, precum şi îmbunătăţirea salarizării 
personalului din instituţiile şi activităţile cu profil cultural (Pl-x  41/2013), ce are ca obiect 
modificarea Ordonanţei nr.9/1996 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a 
instituţiilor publice de cultură finanţate din venituri extrabugetare şi alocaţii de la bugetul de 
stat sau de la bugetele locale, a sistemului de salarizare a personalului din aceste instituţii, 
precum şi îmbunătăţirea salarizării personalului din instituţiile şi activităţile cu profil 
cultural, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.86/1996, cu modificările şi 
completările ulterioare, în vederea derulării coerentă a activităţilor specifice instituţiilor 
publice de cultură finanţate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale.  

S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor ordinare, Camera 
Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a adoptat proiectul de ordonanţă în şedinţa 
din 11 februarie 2013, vot majoritar, Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul de 
ordonanţă.  

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

La punctul 7 al ordinii de zi a fost prezentat Proiectul de Lege privind exploatarea 
resurselor naturale cu conţinuturi de metale preţioase ale României (Pl-x  43/2013), ce are 
ca obiect de reglementare exploatarea resurselor naturale cu conţinuturi de metale preţioase, 
respectiv a zăcămintelor minerale cu conţinuturi de metale preţioase precum şi reprocesarea 
reziduurilor / depozitelor de steril rezultate în urma exploatării acestora.  

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 12 
februarie 2013, (adoptată în condiţiile art.75 alin.2 teza a III-a din Constitutie), Consiliul 
Legislativ avizează favorabil proiectul de lege.  

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

 
La punctul 8 al ordinii de zi a fost prezentat Proiectul de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.127/2010 pentru adoptarea unor măsuri destinate 
dezvoltării economico-sociale a zonei "Delta Dunării" (PL-x 156/2011), ce are ca obiect de 
reglementare instituirea unor măsuri destinate dezvoltării economico - sociale a zonei „Delta 
Dunării”. Se preconizează modificarea Ordonanţei Guvernului nr.27/1996 privind acordarea 
de facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează în localităţi din Munţii Apuseni şi în 
Rezervaţia Biosferei „Delta Dunării”, republicată, cu modificările ulterioare, a Legii 
nr.82/1993 privind reconstituirea Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării”, cu modificările 
ulterioare, precum şi modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.23/2008 privind pescuitul şi acvacultura, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 
nr.317/2009, cu modificările şi completările ulterioare.  

S-a arătat că proiectul de ordonanţă se încadrează în categoria legilor organice, 
Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Procedură de urgenţă, Senatul a adoptat 
proiectul de ordonanţă de urgenţă în şedinţa din 24 martie 2011, (adoptată în condiţiile 
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art.115 alin.5 teza a III-a din Constitutie), Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul 
de ordonanţă de urgenţă.  

Supus dezbaterilor, respectivul proiect de ordonanţă de urgenţă a fost adoptat în 
forma Senatului, cu unanimitate de voturi. 

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

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.58/2012 privind modificarea unor acte normative din 
domeniul protecţiei mediului şi pădurilor (PL-x 28/2013), ce are ca obiect de reglementare 
modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul protecţiei mediului şi 
pădurilor, în sensul modificării Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 17/2005 pentru 
stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administraţiei publice centrale, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr. 198/2005, şi al modificării şi completării Ordonanţei 
de urgenţă Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr.265/2006. Urgenţa reglementării este determinată de necesitatea 
adoptării unor măsuri pentru întărirea capacităţii instituţionale a Gărzii Naţionale de Mediu, 
a Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a activităţilor de control al regimului 
silvic şi al vânătorii, pentru a face faţă cerinţelor ce se impun pentru soluţionarea 
problemelor multiple privind protecţia mediului în domeniul poluării, managementului 
ariilor naturale protejate şi al conservării biodiversităţii, eficientizării actului de control şi al 
emiterii actelor de reglementare. 

S-a arătat că proiectul de ordonanţă se încadrează în categoria legilor organice, 
Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Procedură de urgenţă, Senatul a adoptat 
proiectul de ordonanţă de urgenţă în şedinţa din 11 februarie 2013, (nr. voturi: DA= 125 
NU=24 AB=6), Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul de ordonanţă de urgenţă.  

Supus dezbaterilor, respectivul proiect de ordonanţă de urgenţă a fost adoptat 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.56/2012 pentru modificarea alin.(1) al art.5 din 
Ordonanţa Guvernului nr.36/2006 privind unele măsuri pentru funcţionarea sistemelor 
centralizate de alimentare cu energie termică a populaţiei (PL-x 30/2013), ce are ca obiect 
de reglementare modificarea alin.(l) al art.5 din Ordonanţa Guvernului nr.36/2006 privind 
unele măsuri pentru funcţionarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a 
populaţiei, în scopul acordării posibilităţii ca sumele alocate de la bugetele locale pentru 
compensarea diferenţei de preţ al energiei termice (sprijin pentru populaţie) să se poată 
acorda în avans de către ordonatorii principali de credite, producătorilor/furnizorilor de 
energie termică către populaţie, în vederea achitării, de asemenea, în avans a consumului de 
gaze naturale, în situaţia în care contractul încheiat prevede astfel de plăţi şi numai în cazul 
în care achitarea în avans conduce la obţinerea unui preţ avantajos al gazelor naturale 
achiziţionate. 

S-a arătat că proiectul de ordonanţă 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 11 februarie 2013, (adoptată în condiţiile 
art.75 alin.2 teza a III-a din Constituţie), Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul 
de ordonanţă de urgenţă.  

Supus dezbaterilor, respectivul proiect de ordonanţă de urgenţă a fost adoptat cu 
unanimitate de voturi. 
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La punctul 11 al ordinii de zi a fost prezentat Proiectul de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.70/2012 privind modificarea şi completarea Legii 
nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a 
Legii administraţiei publice locale nr.215/2001 şi a Legii nr.393/2004 privind Statutul 
aleşilor locali (PL-x 33/2013), ce are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea 
Legii nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a 
Legii administraţiei publice locale nr.215/200 şi a Legii nr.393/2004 privind Statutul 
aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul creării cadrului legal 
pentru ca militarii, poliţiştii şi personalul civil român din instituţiile sistemului de apărare, 
ordine publică şi siguranţă naţională trimişi în misiune în teatrele de operaţiuni din 
străinătate să îşi exercite dreptul de vot la orice secţie de votare constituită în ţară în care îşi 
desfăşoară misiunea. Aceştia vor fi înscrişi în lista electorală suplimentară de către 
preşedintele biroului electoral al secţiei de votare şi vor vota în baza paşaportului de 
serviciu. 

S-a arătat că proiectul de ordonanţă se încadrează în categoria legilor organice, 
Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Procedură de urgenţă, Senatul a adoptat 
proiectul de ordonanţă de urgenţă în şedinţa din 12 februarie 2013, (nr. voturi: DA= 102 
NU=5 AB=6), Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul de ordonanţă de urgenţă.  

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

 
La punctul 12 al ordinii de zi a fost prezentat Proiectul de Lege privind respingerea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.114/2007 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind protecţia mediului (PL-x 
909/2007), ce are ca obiect modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.195/2005 privind protecţia mediului, intervenţiile legislative vizând sancţionarea faptelor 
de schimbare a destinaţiei terenurilor amenajate ca spaţii verzi şi/sau prevăzute ca atare în 
documentaţiile de urbanism, de reducere a suprafeţelor acestora sau de strămutare. Totodată, 
se stabileşte în sarcina autorităţilor administraţiei publice locale obligaţia de a asigura până 
la data de 31 decembrie 2010, din terenul intravilan, o suprafaţă de spaţiu verde de minim 
26 m² pentru fiecare locuitor. 

S-a arătat că proiectul de ordonanţă se încadrează în categoria legilor organice, 
Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Procedură de urgenţă, Senatul a respins 
proiectul de ordonanţă de urgenţă în şedinţa din 12 decembrie 2007, (nr. voturi: DA= 58 
NU=7 AB=11), Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul de ordonanţă de urgenţă.  

Supus dezbaterilor, respectivul proiect de ordonanţă de urgenţă a fost adoptat în 
forma Guvernului cu unanimitate de voturi. 

 
La punctul 13 al ordinii de zi a fost prezentat Proiectul de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.100/2011 privind darea în administrarea Ministerului 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură a unor 
terenuri aflate în proprietatea publică a statului şi în administrarea Ministerului Mediului şi 
Pădurilor - Administraţia Naţională "Apele Române" (Pl-x 40/2012), ce are ca obiect de 
reglementare darea în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - 
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Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultura a unor terenuri aflate în proprietatea 
publică a statului şi în administrarea Ministerului Mediului şi Pădurilor - Administraţia 
Naţională „Apele Române" în vederea modernizării, restructurării locurilor de debarcare şi 
construirii de mici adăposturi pentru desfăşurarea activităţii cu specific pescăresc. 

S-a arătat că proiectul de ordonanţă 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 2012, Consiliul Legislativ 
avizează favorabil proiectul de ordonanţă de urgenţă.  

Supus dezbaterilor, respectivul proiect de ordonanţă de urgenţă a fost adoptat cu 
amendamente admise, cu unanimitate de voturi. 

 
 În zilele de 27 şi 28 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,          SECRETAR, 

                    Marin ALMĂJANU           Ion-Marcel CIOLACU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit, 
Consilier, Alina Tănase 
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