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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
din 09 - 12 septembrie 2013 

 
Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic 

şi-a desfăşurat lucrările în intervalul 09 - 12 septembrie 2013. 
 
La şedinţa din 09 septembrie a.c. au participat ca invitaţi: domnul Rizescu Radu, 

consilier Primăria Municipiului Bucureşti, doamna Pascale Antonela, membru Asociaţia 
"Cuţu, cuţu", doamna Claudia Dumitru, coordonator Federaţia Naţională pentru Protecţia 
Animalelor, domnul Kuki Bărbucean, coordonator Vier Pfoten, domnul Măndoiu Ion, 
medic veterinar, domnul Cerbureanu Iosiv, Secretar Primăria Municipiului Piteşti, 
domnul Ghincea Vasile, şef serviciu Primăria Giurgiu, doamna Antonela Ghiţă, şef 
serviciu Instituţia Prefectului Municipiului Bucureşti, domnul Tudor Pendiuc, Primarul 
Municipiului  Piteşti, domnul Barbu Nicolae, Primar Primăria Giurgiu, domnul Sorin 
Mircea Oprescu, Primarul General al Primăriei Municipiului Bucureşti, domnul Marius 
Marinescu, Preşedinte de onoare Federaţia pentru protecţia animalelor şi mediului, 
doamna Frata Afrodita, voluntar Asociaţia "Cuţu, cuţu", domnul Pană Eugen, voluntar 
Asociaţia "Cuţu, cuţu", domnul Vladimir Alexandru Mănăstireanu, Preşedinte 
Autoritatea Naţională Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, domnul 
Cristian Duicu, Director General Autoritatea Naţională Sanitar Veterinară şi pentru 
Siguranţa Alimentelor. 

 
Lucrările şedinţei din 09 septembrie a.c. au fost conduse alternativ în şedinţă 

comună de către domnul deputat Almăjanu Marin, preşedintele Comisiei pentru 
administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic şi domnul deputat 
Ciucă Liviu-Bogdan, preşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. 

 
În data de 09 septembrie 2013 pe ordinea de zi a figurat următorul punct: 
 
 
 
 

http://www.cdep.ro/pls/dic/cd.home1�
http://www.ansvsa.ro/documente/admin/Vlad%20Manastireanu%20-%20vice%20-%2027.07.2012_5985ro_325ro.pdf
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=6&cam=2&leg=2012
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=72&cam=2&leg=2012
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SESIZARE ÎN FOND 
 

1. PL-x 912/2007 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a 
câinilor fără stăpân 

 
La şedinţa din 10 septembrie a.c. au participat ca invitaţi: doamna Grecu Mihaela, 

director Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, domnul 
Mitea Fănel, director Ministerul Finanţelor Publice, domnul Alin Mitrică, Secretar de 
Stat Ministerul Fondurilor Europene, doamna Anghel Tanţi, director general adjunct 
Ministerul Finanţelor Publice, domnul Mihai Groşan, director Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei Publice şi domnul Casţu Bogdan, inspector juridic Ministerul 
Afacerilor Interne. 

 
 Lucrările şedinţelor din 10 - 12 septembrie a.c. au fost conduse de către domnul 
deputat Almăjanu Marin, preşedintele Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea 
teritoriului şi echilibru ecologic. 
 
 În data de 10 septembrie 2013 pe ordinea de zi au figurat următoarele puncte: 
 

AVIZE 
 
2. PL-x 244/2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.66/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr.360/2002 privind Statutul 
poliţistului 

3. PL-x 250/2013 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României 
şi Guvernul Irlandei privind cooperarea în prevenirea şi combaterea traficului ilicit de 
droguri , spălării banilor, criminalităţii organizate, traficului de persoane, terorismului, 
finanţării terorismului şi a altor infracţiuni grave, semnat la Dublin la 17 ianuarie 2013 

4. PL-x 264/2013 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.51/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice 

5. PL-x 265/2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.52/2013 pentru modificarea şi completarea art.13 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structural şi 
utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă 

6. PL-x 267/2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.42/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr.416/2001 privind menitul 
minim garantat, precum şi pentru modificarea Legii nr.277/2010 privind alocaţia 
pentru susţinerea familiei 

7. PL-x 268/2013 Propunere legislativă privind scutirea de la plata creanţelor fiscale 
accesorii 

 
 
 

http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=6&cam=2&leg=2012
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SESIZĂRI ÎN FOND 
 

8. Pl-x 350/2012 Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii 
nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică 

9. Pl-x 181/2013 Propunere legislativă privind descentralizarea unor servicii publice 
deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice 
centrale către autorităţile administraţiei publice locale 

10. Pl-x 207/2013 Propunere legislativă privind completarea Legii nr.215/2001 a 
administraţiei publice locale 

11. PL-x 233/2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală 

12. PL-x 245/2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii 
administraţiei publice locale, a numărului de posturi şi reducerea cheltuielilor la 
instituţiile şi autorităţile publice, din subordinea, sub autoritatea sau coordonarea 
Guvernului ori a ministerelor 

 
La punctul 1 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost adoptată cu majoritate de 
voturi. 
La punctul 2 al ordinii de zi, respectivul proiect de ordonanţă de urgenţă a fost avizat 
favorabil cu majoritate 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 ordonanţă de urgenţă a fost avizat 
favorabil cu majoritate de voturi. 
La punctul 5 al ordinii de zi, respectivul proiect de ordonanţă de urgenţă a fost avizat 
favorabil  cu unanimitate de voturi. 
La punctul 6 al ordinii de zi, respectivul proiect de ordonanţă de urgenţă a fost avizat 
favorabil  cu unanimitate de voturi. 
La punctul 7 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost avizată negativ cu 
unanimitate de voturi. 
La punctul 8 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost adoptată cu 
unanimitate de voturi. 
La punctul 9 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost respinsă cu majoritate 
de voturi. 
La punctul 10 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost respinsă cu 
unanimitate de voturi. 
La punctul 11 al ordinii de zi, respectivul proiect de ordonanţă de urgenţă a fost amânat cu 
termen de două săptămâni, cu unanimitate de voturi. 
La punctul 12 al ordinii de zi, respectivul proiect de ordonanţă de urgenţă a fost amânat cu 
termen de două săptămâni, cu unanimitate de voturi. 
 
La lucrările Comisiei din 09, 10, 11 şi 12 septembrie 2013 din totalul celor 33 de 
membri au fost prezenţi 30 deputaţi, după cum urmează: 
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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 (PC), Ciurariu Florin (PNL), Dobre 
Victor Paul (PNL), Gheorghe Florin (PDL), Horga Vasile (PNL), Manea Victor-Gheorghe 
(PNL), Marcoci Vlad (PSD), Marocico Ion (Mino.), Moldovan Carmen Ileana (PSD), 
Moldovan Ioan (PC), Palăr Ionel (PNL), Popescu Florin Aurelian (PDL), Răţoi Neculai 
(PSD), Rotaru Răzvan (PC), 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 data de 11 şi 12 septembrie 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 

http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.fp?idp=1000&cam=2&leg=2012&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=143&cam=2&leg=2012
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=202&cam=2&leg=2012
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