Parlamentul României
Camera Deputaţilor
COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ,
AMENAJAREA TERITORIULUI ŞI ECHILIBRU ECOLOGIC
Bucureşti, 21.02.2013

PROCES VERBAL
din zilele de 19, 20 şi 21 februarie 2013
Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic şia desfăşurat lucrările în zile de 19, 20 şi 21 februarie 2013.
La lucrările Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru
ecologic în ziua de 19 februarie a.c., din numărul de 32 membri ai Comisiei au fost
prezenţi 29 deputaţi, fiind absenţi: domnul ministru Dragnea Nicolae-Liviu (PSD), domnul
ministru Duşa Mircea (PSD), domnul deputat Oltean Ioan (PDL) şi doamna ministru
Plumb Rovana (PSD).
În data de 20 februarie a.c., din numărul de 32 membri ai Comisiei au fost prezenţi
29 deputaţi, fiind absenţi: domnul ministru Dragnea Nicolae-Liviu (PSD), domnul ministru
Duşa Mircea (PSD), domnul deputat Oltean Ioan (PDL) şi doamna ministru Plumb Rovana
(PSD).
În data de 21 februarie a.c., din numărul de 32 membri ai Comisiei au fost prezenţi
29 deputaţi, fiind absenţi: domnul ministru Dragnea Nicolae-Liviu (PSD), domnul ministru
Duşa Mircea (PSD), domnul deputat Oltean Ioan (PDL) şi doamna ministru Plumb Rovana
(PSD).
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.
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Lucrările şedinţei au fost conduse de către domnul deputat Almăjanu Marin,
preşedintele Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru
ecologic.
Pe ordinea de zi a şedinţei din data de 19 februarie 2013 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
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
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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 a fost prezentat Proiectul 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 (Pl-x
16/2013), ce are ca obiect de reglementare faptul ca prin aplicarea dispoziţiilor ordonanţei
de urgenţă, unităţile sanitare care, urmare a evaluării, îndeplinesc condiţiile pentru a-şi relua
activitatea, pot angaja personalul de specialitate medico - sanitar şi auxiliar sanitar, condiţie
obligatorie pentru că aceste unităţi sanitare să îşi reia activitatea şi să devină furnizoare de
servicii medicale. Acest criteriu trebuie îndeplinit, fiind una din condiţiile ca unităţile
sanitare să poată intra în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate şi să devină
funcţionale. Respectivele unităţi sanitare îşi reiau activitatea ca spitale sau ca centre
multifuncţionale.
S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor ordinare,
Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a adoptat proiectul de ordonanţă
de urgenţă în şedinţa din 12 decembrie 2012, (adoptată în condiţiile art.75 alin.2 teza a III-a
din Constituţie), Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul de ordonanţă de urgenţă.
Supus dezbaterilor, respectivul proiect de ordonanţă de urgenţă a fost avizat
favorabil cu unanimitate de voturi.
La punctul 2 al ordinii de zi a fost prezentat Proiectul 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 (PL-x 463/2012), ce are ca obiect de
reglementare 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.
S-a arătat că proiectul de Lege se încadrează în categoria legilor organice, Camera
Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a adoptat proiectul de ordonanţă de
urgenţă în şedinţa din 30 octombrie 2012, (adoptată în condiţiile art.75 alin.2 teza a III-a
din Constituţie), Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul de ordonanţă de urgenţă.
Supus dezbaterilor, respectivul proiect de ordonanţă de urgenţă a fost adoptat cu
amendamente admise, cu majoritate de voturi, un vot împotrivă.
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La punctul 3 al ordinii de zi a fost prezentat Proiectul 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 (PL-x
909/2007), ce are ca obiect modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.195/2005 privind protecţia mediului, intervenţiile legislative vizând sancţionarea faptelor
de schimbare a destinaţiei terenurilor amenajate ca spaţii verzi şi/sau prevăzute ca atare în
documentaţiile de urbanism, de reducere a suprafeţelor acestora sau de strămutare. Totodată,
se stabileşte în sarcina autorităţilor administraţiei publice locale obligaţia de a asigura până
la data de 31 decembrie 2010, din terenul intravilan, o suprafaţă de spaţiu verde de minim
26 m² pentru fiecare locuitor.
S-a arătat că proiectul de Lege se încadrează în categoria legilor organice, Camera
Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a respins proiectul de ordonanţă de
urgenţă în şedinţa din 12 decembrie 2007, (nr. voturi: DA= 58 NU=7 AB=11), Consiliul
Legislativ avizează favorabil proiectul de ordonanţă de urgenţă.
Supus dezbaterilor, respectivul proiect de ordonanţă de urgenţă a fost adopta, cu
raport preliminar la Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi cu unanimitate de
voturi.
La punctul 4 al ordinii de zi a fost prezentat Proiectul 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 (PL-x
565/2011), ce are ca obiect reglementarea unor măsuri privind finanţarea regiilor autonome
aeroportuare cu specific deosebit, de interes local. Aşa cum se arată în Nota de
fundamentare, proiectul creează cadrul legal necesar desemnării, de către consiliile judeţene,
a întreprinderilor care prestează servicii de interes economic general şi care vor primi
compensaţii în acest scop, cu respectarea legislaţiei Uniunii Europene din domeniul
ajutorului de stat.
S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor ordinare, Camera
Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a adoptat proiectul de ordonanţă de
urgenţă în şedinţa din 26 octombrie 2011, (adoptată în condiţiile art.75 alin.2 teza a III-a
din Constituţie), Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul de ordonanţă de urgenţă.
Supus dezbaterilor, respectivul proiect de ordonanţă de urgenţă a fost amânat cu
termen de o săptămână.
La punctul 5 al ordinii de zi a fost prezentat Proiectul 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 (PL-x 466/2012), ce are ca obiect de reglementare modificarea
Ordonanţei Guvernului nr.7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a
infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural, aprobată cu modificări şi completări
prin Legea nr.71/2007, cu modificările ulterioare, în sensul modificării componenţei
Comisiei privind determinarea oportunităţii, eligibilităţii şi aprobării proiectelor, pentru o
mai bună gestionare a fondurilor de la bugetul de stat, astfel încât nu se mai includ obiective
de investiţii noi, urmând a fi finanţate obiectivele de investiţii incluse în prezent în cadrul
Programului.
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S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor ordinare,
Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a adoptat proiectul de ordonanţă
de urgenţă în şedinţa din 30 octombrie 2012, (nr. voturi: DA= 35 NU=3 AB=3), Consiliul
Legislativ avizează favorabil proiectul de ordonanţă de urgenţă.
Supus dezbaterilor, respectivul proiect de ordonanţă de urgenţă a fost adoptat cu
un amendament admis, cu majoritate de voturi, un vot împotrivă.
La punctul 6 al ordinii de zi a fost prezentat Proiectul 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) (PL-x 13/2013), ce are ca obiect ratificarea
Protocolului adijional Nagoya-Kuala Lumpur privind răspunderea şi repararea prejudiciului,
la Protocolul de la Cartagena privind biosecuritatea, adoptat la Montreal la 29 ianuarie
2000, la Convenţia privind diversitatea biologica (semnata la 5 iunie 1992 la Rio de
Janeiro), semnat de către România la 11 mai 2011 la New York. Protocolul reprezintă o
înţelegere internaţională, care, prin obiectul de reglementare, intră sub incidenţa Legii
nr.590/2003 privind tratatele, urmând a fi supus Parlamentului spre ratificare.
S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor ordinare, Camera
Deputaţilor este Primă Cameră Sesizată, Data la care se împlineşte termenul
constituţional pentru dezbatere si vot final: 21.03.2013, Consiliul Legislativ avizează
favorabil proiectul de lege.
Supus dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost adoptat cu unanimitate de
voturi.
La punctul 7 al ordinii de zi a fost prezentat Proiectul 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" (Pl-x 40/2012), ce are ca obiect de
reglementare darea în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultura a unor terenuri aflate în proprietatea
publică a statului şi în administrarea Ministerului Mediului şi Pădurilor - Administraţia
Naţională „Apele Române" în vederea modernizării, restructurării locurilor de debarcare şi
construirii de mici adăposturi pentru desfăşurarea activităţii cu specific pescăresc.
S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor ordinare, Camera
Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a adoptat proiectul de ordonanţă de
urgenţă în şedinţa din 02 aprilie 2012, Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul de
ordonanţă de urgenţă.
Supus dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost adoptat cu unanimitate de
voturi.
La punctul 8 al ordinii de zi a fost prezentat Proiectul de Lege pentru aprobarea
Ordonanţei Guvernului nr.20/2012 privind instalaţiile portuare de preluare a deşeurilor
generate de nave şi a reziduurilor mărfii (PL-x 390/2012), ce are ca obiect reglementarea
instalaţiilor portuare de preluare a deşeurilor generate de nave şi a reziduurilor mărfii.
Potrivit Notei de fundamentare, „Principalele schimbări propuse prin prezentul proiect de
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ordonanţă de urgenţă a Guvernului se referă la implicarea Ministerul Mediului şi
Pădurilor, prin structura sa organizatorică cu competenţe pentru emiterea autorizaţiilor de
mediu in activităţile de evaluare, aprobare, monitorizare şi reaprobare a planurilor de
preluare şi gestionare a deşeurilor generate de nave şi/sau a reziduurilor mărfii elaborate
de administraţiile portuare. Totodată, prezentul proiect de act normativ stabileşte sancţiuni
pentru anumite fapte ce constituie contravenţii".
S-a arătat că proiectul de ordonanţă se încadrează în categoria legilor ordinare,
Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a adoptat proiectul de ordonanţă
în şedinţa din 25 septembrie 2012, (nr. voturi: DA= 53 NU=0 AB=3), Consiliul Legislativ
avizează favorabil proiectul de ordonanţă.
Supus dezbaterilor, respectivul proiect de ordonanţă a fost amânat cu termen de o
săptămână.
La punctul 9 al ordinii de zi a fost prezentat COM(2012)750 - COMUNICARE A
COMISIEI Analiza anuală a creşterii pentru 2013 (BPI-2/E). Comisia este sesizată pentru
examinarea fondului (conţinutului) propunerii.
Actul elaborat în urma exprimării este un proiect de opinie privind fondul
documentului examinat.
Supus dezbaterilor, respectivul COM a fost avizat favorabil cu unanimitate de
voturi.
La punctul 10 al ordinii de zi a fost prezentat COM(2013)18 - Propunere de
DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI privind instalarea
infrastructurii pentru combustibili alternativi (Text cu relevanţă pentru SEE) (BPI-9/E-s).
Comisia este sesizată pentru examinarea fondului (conţinutului) propunerii - privind
încălcarea principiului subsidiarităţii.
Actul elaborat în urma exprimării este un proiect de opinie privind fondul
documentului examinat.
Supus dezbaterilor, respectivul COM a fost avizat favorabil cu unanimitate de
voturi.
În zilele de 20 şi 21 februarie 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.

PREŞEDINTE,
Marin ALMĂJANU
Întocmit,
Consilier, Alina Tănase

SECRETAR,
Ion-Marcel CIOLACU

