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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 

din 12 - 14 martie 2013 
 

Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic şi-a 
desfăşurat lucrările în intervalul 12 - 14 martie 2013. 

 
Lucrările şedinţelor din 12 - 14 martie 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 12 martie a.c. au participat ca invitaţi: doamna Irina Cajal, 
Secretar de Stat Ministerului Culturii, doamna Anne Marie Jugănaru, Secretar de Stat Ministerul 
Mediului şi Schimbărilor Climatice, doamna Baldovin Monolisa, şef serviciu Ministerul 
Mediului şi Schimbărilor Climatice, doamna Manu Carmen, director Ministerul Muncii, 
Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, doamna Iuliana Chidu, consilier Ministerul 
Mediului şi Schimbărilor Climatice, domnul Ionuţ Juga, Secretar de Stat Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice, domnul Gheorghe Constantin, director Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice, doamna Caracota Eleonora, consilier Ministerul Finanţelor Publice, 
doamna Popescu Maria, şef serviciu Ministerul Finanţelor Publice, domnul Muscalu Viorel, şef 
serviciu Ministerul Finanţelor Publice, domnul Vasile Costea, Secretar de Stat Ministerul 
Apărării Naţionale, domnul Gheorghe Nistor, şef direcţie Ministerul Apărării Naţionale, domnul 
Iulian Matache, Secretar de Stat Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, 
doamna Roberta Anastase, deputat Parlamentul României şi doamna Bratu Georgeta, Secretar 
de Stat Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice. 

   
În data de 12 martie 2013 pe ordinea de zi au figurat următoarele puncte: 
 

 
SESIZĂRI ÎN FOND 

 
1. Pl-x 230/2008 Propunere legislativă privind completarea şi modificarea OUG 202/2002 

privind gospodărirea integrată a zonei costiere cu modificările şi completările aduse de Legea 
280/2003 

2. PL-x 38/2010 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.315/2004 privind 
dezvoltarea regională în România, cu modificările şi completările ulterioare 

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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3. PL-x 419/2012 Propunere legislativă privind modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr.7 din 19 ianuarie 2006 privind instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural, aprobată prin Legea 
nr.71/2007 

4.  Pl-x 424/2011 Propunere legislativă privind serviciile de îngrijire şi supraveghere a copiilor 
pe timpul zilei 

5.  PL-x 389/2011 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.63 /2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri 

6. Pl-x 352/2012 Propunere legislativă privind transmiterea cazărmilor dezafectate din 
administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea consiliilor locale 

7. Pl-x 434/2011 Propunere legislativă privind transformarea cazărmile dezafectate din 
administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea consiliilor locale, în scopul 
transformării acestora în obiective de utilitate publică, cu caracter social 

8. PL-x 558/2011 Proiect de Lege privind organizarea şi funcţionarea serviciilor sociale 
9. Pl-x 559/2010 Propunere legislativă privind transmiterea către Consiliul Local al Sectorului 2 

din Municipiul Bucureşti a dreptului de administrare a unui bun aflat în domeniul public al 
statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" 

10. Pl-x 608/2011 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.94 din Legea nr.7/2006 
privind statutul funcţionarului public parlamentar 

11. PL-x 50/2013 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) la art.8 din Legea nr.152 din 
15 iulie 1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe 

12. Pl-x 304/2012 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.153/2011 privind 
măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor 

13. PL-x 568/2011 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.64/2011 privind stocarea geologică a dioxidului de carbon 

14. 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 

15. PL-x 55/2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.6/2013 pentru modificarea şi completarea 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 

 
La punctul 1 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost amânată cu termen de o lună, 
cu unanimitate de voturi. 
La punctul 2 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost amânat cu unanimitate de voturi. 
La punctul 3 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost amânată cu termen de o lună, 
cu unanimitate de voturi. 
La punctul 4 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost respinsă cu majoritate de 
voturi, trei abţineri. 
La punctul 5 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost respins cu unanimitate de voturi. 
La punctul 6 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost respinsă cu unanimitate de 
voturi. 
La punctul 7 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost respinsă cu unanimitate de 
voturi. 
La punctul 8 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost respins cu unanimitate de voturi. 
La punctul 9 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost respinsă cu unanimitate de 
voturi. 
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La punctul 10 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost respinsă cu 
unanimitate de voturi. 
La punctul 11 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost respinsă cu majoritate de 
voturi, un vot împotrivă. 
La punctul 12 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost amânat cu termen de două 
săptămâni, cu unanimitate de voturi. 
La punctul 13 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost amânat cu termen de o 
săptămână, cu unanimitate de voturi. 
La punctul 14 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 
La punctul 15 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost adoptat cu unanimitate de voturi.  
 
La lucrările Comisiei din 12 martie 2013 din totalul celor 32 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 deputat Oltean Ioan (PDL) şi doamna 
ministru Plumb Rovana (PSD), nu au participat la lucrările comisiei. 
 
Lucrările Comisiei din datele de 13 şi 14 martie 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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