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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
din 19 - 21 februarie 2013 

 
Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic şi-a 

desfăşurat lucrările în intervalul 19 - 21 februarie 2013. 
 
Lucrările şedinţelor din 19 - 21 februarie a.c. au fost conduse de către domnul deputat 

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

 
 La şedinţa comisiei din 19 februarie a.c. au participat ca invitaţi: domnul Cătălin Chiper, 
Secretar de Stat Ministerul Afacerilor Interne, doamna Irina Alexe, şef departamentul Relaţia cu 
Parlamentul Ministerul Afacerilor Interne, domnul Viorel Olea, Director Ministerul 
Transporturilor, domnul Peşteşan Cosmin-Cătălin, manager public Ministerul Transporturilor, 
doamna Lambru Andreea, secretar general adjunct Secretariatul General al Guvernului, domnul 
Radu Podgorean, Ministerul Afacerilor Externe, domnul Pietro Pavoni, consilier Ministerul 
Afacerilor Externe, domnul Iulian Matache, Secretar de Stat Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice şi doamna Elena Mihăilă, coordonator Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice. 

   
În data de 19 februarie 2013 pe ordinea de zi au figurat următoarele puncte: 
 
 

AVIZ 
 
1. Pl-x  16/2013 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.50/2012 privind reglementarea reîncadrării personalului de specialitate medico-sanitar 
redistribuit din unităţile sanitare propuse pentru reorganizare în cămine de bătrâni, la unităţile 
sanitare care îşi reiau activitatea 

 
 
 
 

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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SESIZĂRI IN FOND 
 

2. PL-x 52/2013 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice 
centrale şi pentru modificarea unor acte normative 

3. PL-x 463/2012 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.46/2012 privind modificarea Titlului I al 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, precum şi unele măsuri 
pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru Camera Deputaţilor şi Senat din anul 
2012 

4.  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 

5. PL-x 565/2011 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.61/2011 pentru reglementarea unor măsuri privind finanţarea regiilor autonome 
aeroportuare cu specific deosebit, de interes local 

6. PL-x 466/2012 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.52/2012 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural 

7. PL-x 13/2013 Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului Nagoya-Kuala Lumpur privind 
răspunderea şi repararea prejudiciului, încheiat la Nagoya la 15 octombrie 2010, deschis spre 
semnare la 7 martie 2011 şi semnat de România la 11 mai 2011 la New York, la Protocolul 
de la Cartagena privind biosecuritatea, adoptat la Montreal la 29 ianuarie 2000, la Convenţia 
privind diversitatea biologică (semnată la 5 iunie 1992 la Rio de Janeiro) 

8. 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" 

9. PL-x 390/2012 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.20/2012 privind 
instalaţiile portuare de preluare a deşeurilor generate de nave şi a reziduurilor mărfii 

 
 

DIVERSE 
 

10. BPI-2/E COM(2012)750 - COMUNICARE A COMISIEI Analiza anuală a creşterii pentru 
2013 

11. BPI-9/E-s COM(2013)18 - Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI 
EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI privind instalarea infrastructurii pentru combustibili 
alternativi (Text cu relevanţă pentru SEE) 

 
La punctul 1 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu unanimitate de 
voturi. 
La punctul 2 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost adoptat cu amendamente admise, 
cu majoritate de voturi, un vot împotrivă. 

http://www.cdep.ro/eu/examinare_pck.fisa_examinare?eid=199
http://www.cdep.ro/eu/examinare_pck.fisa_examinare?eid=207
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La punctul 3 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost adoptat cu raport 
preliminar la Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi cu unanimitate de voturi. 
La punctul 4 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost amânat, cu termen de o 
săptămână. 
La punctul 5 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost adoptat cu un amendament admis, 
cu majoritate de voturi, un vot împotrivă. 
La punctul 6 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 
La punctul 7 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 
La punctul 8 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost amânat, cu termen de o 
săptămână. 
La punctul 9 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 
La punctul 10 al ordinii de zi, respectivul COM a fost avizat favorabil cu unanimitate de voturi. 
La punctul 11 al ordinii de zi, respectivul COM a fost avizat favorabil cu unanimitate de voturi.  
 
La lucrările Comisiei din 19 februarie 2013 din totalul celor 33 de membri au fost prezenţi 29 
deputaţi, după cum urmează: 
 
Almăjanu Marin (PNL), Cseke Attila-Zoltán (UDMR), Nistor Laurenţiu (PSD), Ciolacu Ion-
Marcel (PSD), Thuma Hubert Petru Ştefan (PNL), Avram Constantin (PC), Babuş Radu (PSD), 
Boboc Valentin Gabriel (PSD), Bucura-Oprescu Simona (PSD), Călin Ion (PSD), Chebac 
Eugen (PP-DD), Cioată Cezar (PP-DD), Ciurariu Florin (PNL), Dobre Victor Paul (PNL), 
Horga Vasile (PNL), Man Mircea (PDL), Manea Victor-Gheorghe (PNL), Marocico Ion 
(Mino.), Moldovan Carmen Ileana(PSD), Moldovan Ioan (PC), Palăr Ionel (PNL), Popescu 
Florin Aurelian (PDL), Răţoi Neculai (PSD), Rotaru Răzvan (PP-DD), Simedru Dan Coriolan 
(PNL), Simionescu Adrian Constantin (PSD), Surdu Raluca (PNL), Urcan Ionaş-Florin (PDL), 
Vlădoiu Aurel (PSD).  
 
Domnul ministru Dragnea Nicolae-Liviu (PSD), domnul ministru Duşa Mircea (PSD),   domnul 
deputat Oltean Ioan (PDL) şi doamna ministru Plumb Rovana (PSD), nu au participat la 
lucrările comisiei. 
 
Lucrările Comisiei din datele de 20 şi 21 februarie 2013 s-au desfăşurat în cadrul grupurilor de 
lucru constituite în vedere studierii iniţiativelor legislative de pe ordinea de zi. 
 
 

PREŞEDINTE, 

Marin ALMĂJANU 

 

SECRETAR, 

Ion-Marcel CIOLACU 

 
 
 
 
 
 
Întocmit, 
Consilier, Alina Tănase 
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