Parlamentul României
Camera Deputaţilor
COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ ŞI
AMENAJAREA TERITORIULUI
Bucureşti, 24 martie 2014

PROCES VERBAL
din zilele de 18, 19 şi 20 martie 2014
Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului şi-a desfăşurat
lucrările în zilele de 18, 19 şi 20 martie 2014.
La lucrările Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului în
ziua de 18 martie a.c., din numărul de 24 membri ai Comisiei au fost prezenţi 22
deputaţi, neparticipând la lucrările comisiei: domnul ministru Dragnea Nicolae-Liviu
(PSD) şi domnul deputat Oltean Ioan (PDL). Doamna deputat Simona BucuraOprescu (PSD) a fost înlocuită cu domnul deputat Dobre Mircea Titus (PSD).
La lucrările Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului în
zilele de 19 şi 20 martie a.c., din numărul de 24 membri ai Comisiei au fost prezenţi
22 deputaţi, neparticipând la lucrările comisiei: domnul ministru Dragnea NicolaeLiviu (PSD), şi domnul deputat Oltean Ioan (PDL).
La şedinţa din 18 martie a.c. au participat ca invitaţi: doamna Irina Alexe Secretar general adjunct în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, Alexandru
Belinschi - membru al Consiliului Național al Ordinului Arhitecților din România,
domnul Albulescu Mihai - Secretar de stat în cadrul Ministerului Economiei, doamna
Barbu Daniela - director în cadrul Ministerului Economiei și doamna Irina Cajal Secretar de stat în cadrul Ministerului Culturii.
Lucrările şedinţei din 18 martie a.c. au fost conduse de domnul deputat Laurențiu
Nistor, vicepreședintele Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului.
Pe ordinea de zi a şedinţei din data de 18 martie 2014 au figurat următoarele
puncte:
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AVIZE
1. PL-x 85/2014 Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului privind turismul
durabil, adoptat la Bratislava la 27 mai 2011 și semnat de România la Bratislava la 27
mai 2011, la Convenția cadru privind protecția și dezvoltarea durabilă a Carpaților,
adoptată la Kiev la 22 mai 2003;
2. PL-x 86/2014 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului
nr.106/2013 pentru modificarea și completarea Legii petrolului nr.238/2004;
3. PL-x 87/2014 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului
nr.107/2013 pentru stabilirea unor măsuri bugetare;
4. PL-x 88/2014 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.346/2004
privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii;
5. PL-x 89/2014 Proiect de Lege pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței
produselor din sectorul agricol;
6. PL-x 100/2014 Proiect de Lege pentru completarea art.36 din Legea nr.230/2007
privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari;
7. Pl-x 102/2014 Propunere legislativă pentru protejarea rezervei de gaze naturale a
României și interzicerea exploatării resurselor naturale prin metode neconvenționale
care periclitează siguranța mediului;
8. Pl-x 103/2014 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.544/2001 privind
liberul acces la informațiile de interes public;
9. Pl-x 103/2014 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.154 din 28
septembrie 2012 privind regimul infrastructurii rețelelor de comunicații electronice.
SESIZĂRI ÎN FOND
10. PL-x 124/2012 Proiect de Lege privind declararea comunei Șepreuș, județul Arad,
localitate-martir a luptei anticomuniste;
11. Pl-x 475/2013 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(5) al art.41 din din
Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare de stare civilă, republicată;
12. Pl-x 484/2013 Propunere legislativă pentru modificarea art.2 din Legea nr.15/2003
privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate
personală;
13. PL-x 519/2013 Proiect de Lege pentru modificarea art.31 din Legea nr.50/1991
privind autorizarea executării lucrărilor de construcții;
14. Pl-x 563/2013 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.50/1991 privind
autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
15. Pl-x 641/2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de
urgență a Guvernului nr.96/2002 privind acordarea de produse lactate și de panificație
pentru elevii din învățământul primar și gimnazial de stat și privat, precum și pentru
copiii preșcolari din grădinițele de stat și private cu program normal de 4 ore.
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La punctul 1 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege pentru
ratificarea Protocolului privind turismul durabil, adoptat la Bratislava la 27 mai 2011
și semnat de România la Bratislava la 27 mai 2011, la Convenția cadru privind
protecția și dezvoltarea durabilă a Carpaților, adoptată la Kiev la 22 mai 2003 (Pl-x
85/2014), ce are ca obiect de reglementare ratificarea Protocolului privind turismul
durabil, adoptat la Bratislava la 27 mai 2011 și semnat de România la Bratislava la 27
mai 2011, la Convenția cadru privind protecția și dezvoltarea durabilă a Carpaților,
adoptată la Kiev la 22 mai 2003, ratificată de România prin Legea nr.389/2006.
S-a arătat că proiectul de Lege se încadrează în categoria legilor ordinare,
Camera Deputaţilor este Primă Cameră sesizată, Consiliul Legislativ avizează
favorabil proiectul de Lege.
Supus dezbaterilor, respectivul proiect de Lege a fost avizat favorabil cu
unanimitate de voturi.
La punctul 2 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege privind
aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.106/2013 pentru modificarea și
completarea Legii petrolului nr.238/2004 (PLx. 86/2014), ce are ca obiect de
reglementare modificarea și completarea Legii petrolului nr.238/2004, cu
modificările și completările ulterioare, în vederea actualizării legislației petroliere din
România, prin explicitarea reglementării instituției transferului drepturilor și
obligațiilor derivând din acordurile petroliere, ca urmare a specializării operatorilor și
operațiunilor petroliere desfășurate de aceștia.
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 24 februarie 2014, Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul
de Lege.
Supus dezbaterilor, respectivul proiect de Lege a fost avizat favorabil cu
unanimitate de voturi.
La punctul 3 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege privind
aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.107/2013 pentru stabilirea unor
măsuri bugetare (PLx. 87/2014), ce are ca obiect de reglementare stabilirea unor
măsuri bugetare, în sensul suportării de la bugetul de stat a sumelor necesare
programelor privind combaterea tuberculozei și malariei, precum și prin
îmbunătățirea cadrului legislativ existent, intervenindu-se asupra mai multor acte
normative. De asemenea, prin art.VII se propune majorarea salariilor persoanelor
implicate în programele operaționale structurale din fonduri europene, la nivel de
salarizare aferent funcțiilor din cadrul Ministerului Fondurilor Europene.
S-a arătat că proiectul de Lege se încadrează în categoria legilor ordinare,
Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a adoptat proiectul de Lege
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în şedinţa din 24 februarie 2014, Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul
de Lege.
Supus dezbaterilor, respectivul proiect de Lege a fost avizat favorabil cu
unanimitate de voturi.
La punctul 4 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege pentru
modificarea și completarea Legii nr.346/2004 privind stimularea înființării și
dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii (PLx. 88/2014), ce are ca obiect de
reglementare modificarea și completarea Legii nr.346/2004 privind stimularea
înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și
completările ulterioare, în vederea transpunerii în legislația națională a Small
Business Act for Europe, prevăzute de Comunicarea Comisiei: ”Small Business Act”
pentru Europa - COM (2008) 394 final, Comunicarea Comisiei: Revizuirea Small
Business Act pentru Europa - COM (2011) 78 final, precum și a Strategiei Europa
2020, cu scopul de a sprijini sectorul întreprinderi mici și mijlocii, prin menținerea și
crearea de noi locuri de muncă.
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 24 februarie 2014, Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul
de Lege.
Supus dezbaterilor, respectivul proiect de Lege a fost avizat favorabil cu
unanimitate de voturi.
La punctul 5 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege pentru stabilirea
unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol (PLx. 89/2014),
ce are ca obiect de reglementare modul de desfășurare a activităților economice, de
valorificare de către producătorii agricoli, persoane fizice, a produselor agricole
proprii și de exercitare a comerțului cu aceste produse. Astfel, este prevăzută
procedura de obținere a atestatului de producător, precum și cea a eliberării carnetului
de comercializare, printre disfuncționalitățile constatate în aplicarea actelor normative
în domeniu, potrivit Expunerii de motive, fiind aceea că ”O importantă parte a
producției de legume și fructe realizată de micii producători agricoli în gospodăria
proprie este valorificată prin intermedieri, în condiții improprii, pe canale comerciale
necontrolabile, care eludează legislația fiscală, crează concurență neloială și
disfuncționalități ale fluxului de marfă către populație, cu implicații asupra prețului
produselor la consumatorul final și asupra veniturilor producătorilor agricoli”.
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 24 februarie 2014, Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul
de Lege.
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Supus dezbaterilor, respectivul proiect de Lege a fost avizat favorabil cu
unanimitate de voturi.
La punctul 6 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege pentru
completarea art.36 din Legea nr.230/2007 privind înființarea, organizarea și
funcționarea asociațiilor de proprietari (PLx. 100/2014), ce are ca obiect de
reglementare completarea art.36 din Legea nr.230/2007 privind înființarea,
organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari, urmărindu-se stabilirea în
sarcina administratorului de imobile a obligației de a informa trimestrial proprietarii
cu privire la situația financiară a asociației de proprietari.
S-a arătat că proiectul de Lege se încadrează în categoria legilor ordinare,
Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a adoptat propunerea
legislativă în şedinţa din 24 februarie 2014, Consiliul Legislativ avizează favorabil
propunerea legislativă, Guvernul susţine adoptarea inițiativei legislative.
Supus dezbaterilor, respectivul proiect de Lege a fost avizat favorabil cu
unanimitate de voturi.
La punctul 7 al ordinii de zi a fost prezentată propunerea legislativă pentru
protejarea rezervei de gaze naturale a României și interzicerea exploatării resurselor
naturale prin metode neconvenționale care periclitează siguranța mediului (Plx.
102/2014), ce are ca obiect de reglementare, potrivit Expunerii de motive, protejarea
rezervei de gaze naturale a României și propune interzicerea exploatării resurselor
naturale prin metode neconvenționale care periclitează siguranța mediului. Se
preconizează interzicerea exploatării zăcămintelor prin metode tehnologice de risc, de
tipul fracturării, fisurării hidraulice, stimulării sau a altor tehnologii similare.
S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor organice,
Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a respins propunerea
legislativă în şedinţa din 25 februarie 2014 Consiliul Legislativ avizează favorabil
propunerea legislativă, Guvernul nu susţine propunerea legislativă.
Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost avizată negativ
cu majoritate de voturi.
La punctul 8 al ordinii de zi a fost prezentată propunerea legislativă privind
modificarea Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public
(Plx. 103/2014), ce are ca obiect de reglementare modificarea și completarea art.5 din
Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu
modificările și completările ulterioare, în vederea creșterii gradului de transparență la
nivelul administrației publice, facilitând implementarea în viitor a unui sistem de
evaluare a angajaților pe criterii de competitivitate, stimularea și accesul viitorilor
candidați în procesul de recrutare în funcția publică.
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S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor ordinare,
Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a respins propunerea
legislativă în şedinţa din 25 februarie 2014, Consiliul Legislativ avizează favorabil
propunerea legislativă, Guvernul nu susţine propunerea legislativă.
Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost avizată negativ
cu unanimitate de voturi.
La punctul 9 al ordinii de zi a fost prezentată propunere legislativă pentru
modificarea Legii nr.154 din 28 septembrie 2012 privind regimul infrastructurii
rețelelor de comunicații electronice (Plx. 108/2014), ce are ca obiect de reglementare
completarea Legii nr.154/2012 privind regimul infrastructurii rețelelor de comunicații
electronice, în sensul introducerii, la art.4, a condiției obținerii acordului titularului
dreptului de administrare, concesiune, închiriere sau folosință a unui imobil
proprietate publică, pentru accesul furnizorilor de rețele de comunicații electronice.
S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor ordinare,
Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a respins propunerea
legislativă în şedinţa din 25 februarie 2014, Consiliul Legislativ avizează favorabil
propunerea legislativă, Guvernul nu susţine propunerea legislativă.
Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost avizată negativ
cu majoritate de voturi.
La punctul 10 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege privind
declararea comunei Șepreuș, județul Arad, localitate-martir a luptei anticomuniste
(PL.x 124/2012), ce are ca obiect de reglementare declararea comunei Șepreuș,
județul Arad, localitate-martir a luptei anticomuniste, în semn de omagiu adus
eroismului manifestat de locuitorii acestei comune și pentru cinstirea celor căzuți în
lupta împotriva comunismului.
S-a arătat că în temeiul art.70 din Regulamentul Camerei Deputaților, în
ședința din 12 martie 2013 s-a hotărât retrimitere la Comisie proiectul de Lege care se
încadrează în categoria legilor ordinare, Camera Deputaţilor este Cameră
Decizională, Senatul a adoptat propunerea legislativă în şedinţa din 23 aprilie 2012,
ca urmare a depăşirii termenului de adoptare, potrivit art.75 alin.(2) teza a III-a din
Constituţia României republicată, Consiliul Legislativ avizează favorabil
propunerea legislativă, Guvernul susţine propunerea legislativă.
Supus dezbaterilor, respectivul proiect de Lege a fost adoptat cu
unanimitate de voturi.
La punctul 11 al ordinii de zi a fost prezentată propunerea legislativă pentru
modificarea alin.(5) al art.41 din din Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare
de stare civilă, republicată (Pl-x 475/2013), ce are ca obiect de reglementare
modificarea alin.(5) al art.41 din din Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare
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de stare civilă, republicată, urmărind asigurarea celerității procedurii de transcriere a
actelor de stare civilă privind cetățenii români care nu au avut niciodată domiciliul în
România.
S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor odinare,
Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a respins propunerea
legislativă în şedinţa din 6 noiembrie 2013, Consiliul Legislativ avizează favorabil
propunerea legislativă, Guvernul nu susţine propunerea legislativă.
Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost respinsă cu
unanimitate de voturi.
La punctul 12 al ordinii de zi a fost prezentată propunerea legislativă pentru
modificarea art.2 din Legea nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru
construirea unei locuințe proprietate personală (Pl-x 484/2013), ce are ca obiect de
reglementare modificarea art.2 din Legea nr.15/2003 , republicată, cu modificările
ulterioare, în sensul atribuirii tinerilor din mediul rural a unei suprafețe de teren mai
mari, suprafață care, în prezent, este de maximum 500 mp, fiind insuficientă pentru
locuință anexe gospodărești, căi de acces, etc.
S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor organice,
Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a respins propunerea
legislativă 6 noiembrie 2013, Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul de
lege, Guvernul susţine propunerea legislativă.
Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost respinsă cu
unanimitate de voturi.
La punctul 13 al ordinii de zi a fost proiectul de Lege pentru modificarea
art.31 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
(PL.x 519/2012), ce are ca obiect de reglementare modificarea art.31 din Legea
nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, în sensul prevederii, drept moment al începerii
termenului de prescripție a dreptului de a constata contravențiile și de a aplica
amenzile, a datei ”luării la cunoștință asupra săvârșirii faptei, de către autoritățile
competente”, și nu a datei săvârșirii faptei, așa cum se prevede în prezent.
S-a arătat că proiectul de Lege care se încadrează în categoria legilor ordinare,
Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a adoptat propunerea
legislativă în şedinţa din 19 noiembrie 2014, Consiliul Legislativ avizează favorabil
propunerea legislativă, Guvernul nu susţine propunerea legislativă.
Supus dezbaterilor, respectivul proiect de Lege a fost amânat doua
săptămâni cu unanimitate de voturi.
La punctul 14 al ordinii de zi a fost prezentată propunerea legislativă pentru
modificarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții,
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republicată, cu modificările și completările ulterioare (Plx. 563/2013), ce are ca
obiect de reglementare modificarea și completarea Legii nr.50/1991 privind
autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, cu scopul de a înlesni procesul de efectuare a lucrărilor de
reabilitare termică a clădirilor amplasate în zonele de protecție a monumentelor și/sau
în zonele construite protejate.
S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor ordinare,
Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a respins propunerea
legislativă în şedinţa din 28 noiembrie 2013, Consiliul Legislativ avizează favorabil
propunerea legislativă, Guvernul nu susţine propunerea legislativă.
Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost respinsă cu
majoritate de voturi.
La punctul 15 al ordinii de zi a fost prezentată propunerea legislativă pentru
modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.96/2002 privind
acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din învățământul primar și
gimnazial de stat și privat, precum și pentru copiii preșcolari din grădinițele de stat și
private cu program normal de 4 ore (Plx. 641/2013), ce are ca obiect de reglementare
modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.96/2002 privind
acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din învățământul primar și
gimnazial de stat și privat, precum și pentru copiii preșcolari din grădinițele de stat și
private cu program normal de 4 ore. Potrivit Expunerii de motive, ”desfășurarea
Programului, Laptele și Cornul” aduce în atenție necesitatea revizuirii reglementărilor
existente în ceea ce privește modul de ambalare, distribuție și depozitare a produselor
acordate în cadrul programului”.
S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor ordinare,
Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a respins propunerea
legislativă în şedinţa din 10 noiembrie 2013, Consiliul Legislativ avizează favorabil
propunerea legislativă, Guvernul nu a emis un punct de vedere cu privire la
propunerea legislativă.
Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost amânată două
săptămâni cu unanimitate de voturi.
În zilele de 12 și 13 martie 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.

VICEPREŞEDINTE,

SECRETAR,

Laurențiu NISTOR

Radu BABUȘ
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Întocmit,
Expert parlamentar, Andrei-Alexandru CHITIC

