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 Nr. 26/ 86 /                 
SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 

din 26 - 28 februarie 2013 
 

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

 
Lucrările şedinţelor din 26 - 28 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 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 şi Schimbărilor Climatice, domnul Radu Boroianu, 
Secretar de Stat Ministerul Culturii, domnul Mircea Fechet, Vicepreşedinte Autoritatea 
Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice, domnul Jan Vraciu, 
Director Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, domnul Moise Sandu, 
Director Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, domnul Iulian Matache, 
Secretar de Stat Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei 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 Administraţiei Publice. 

   
În data de 26 februarie 2013 pe ordinea de zi 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  

http://www.cdep.ro/pls/dic/cd.home1�
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=6&cam=2&leg=2012
http://www.anrsps.gov.ro/decavereinterese/2012/aparat-central/Manu%20Corneliu.pdf
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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" 

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, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu majoritate de 
voturi. 
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La punctul 2 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu 
unanimitate de voturi. 
La punctul 3 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu unanimitate de 
voturi. 
La punctul 4 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost amânat. 
La punctul 5 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu unanimitate de 
voturi. 
La punctul 6 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu majoritate de 
voturi. 
La punctul 7 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu unanimitate de 
voturi. 
La punctul 8 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost adoptat sub forma Senatului, cu 
unanimitate de voturi. 
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 proiect de lege a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 
La punctul 11 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 
La punctul 12 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost adoptat sub forma Guvernului, cu 
unanimitate de voturi. 
La punctul 13 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost adoptat cu amendamente admise, 
cu unanimitate de voturi.  
 
La lucrările Comisiei din 26 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 27 şi 28 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 


	    28.02.2013

		2013-03-14T14:41:12+0200
	Nicoleta I. Toma




