Parlamentul României
Camera Deputaţilor
COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ,
AMENAJAREA TERITORIULUI ŞI ECHILIBRU ECOLOGIC
Bucureşti, 21.03.2013

PROCES VERBAL
din zilele de 18, 19, 20 şi 21 martie 2013
Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic şia desfăşurat lucrările în zile de 18, 19, 20 şi 21 martie 2013.
La lucrările Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru
ecologic în ziua de 18 martie a.c., din numărul de 32 membri ai Comisiei au fost prezenţi
29 deputaţi, fiind absenţi: domnul ministru Dragnea Nicolae-Liviu (PSD), domnul deputat
Oltean Ioan (PDL) şi doamna ministru Plumb Rovana (PSD).
În data de 19 martie a.c., din numărul de 32 membri ai Comisiei au fost prezenţi 29
deputaţi, fiind absenţi: domnul ministru Dragnea Nicolae-Liviu (PSD), domnul deputat
Oltean Ioan (PDL) şi doamna ministru Plumb Rovana (PSD).
În data de 20 martie a.c., din numărul de 32 membri ai Comisiei au fost prezenţi 27
deputaţi, fiind absenţi: domnul ministru Dragnea Nicolae-Liviu (PSD), domnul deputat
Oltean Ioan (PDL) şi doamna ministru Plumb Rovana (PSD).
Domnii deputaţi Dobre Victor - Paul (PNL) şi Palăr Ionel (PNL), au fost plecaţi în
delegaţie.
În data de 21 martie a.c., din numărul de 32 membri ai Comisiei au fost prezenţi 27
deputaţi, fiind absenţi: domnul ministru Dragnea Nicolae-Liviu (PSD), domnul deputat
Oltean Ioan (PDL) şi doamna ministru Plumb Rovana (PSD).
Domnii deputaţi Dobre Victor - Paul (PNL) şi Palăr Ionel (PNL), au fost plecaţi în
delegaţie.
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 18 martie 2013 a figurat următorul punct:
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SESIZARE ÎN FOND
1. 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 şedinţa Comisiei din 19 martie a.c au participat ca invitaţi: domnul Buzaşu
Septimiu, Secretar de Stat, Ministerul Transporturilor, domnul Ioniţă Profir, consilier
Ministerul Transporturilor, doamna Pop Carmen, şef serviciu Ministerul Transporturilor,
doamna Irina Alexe, şef departament Relaţia cu Parlamentul Ministerul Afacerilor Interne,
doamna Anne Marie Jugănaru, Secretar de Stat Ministerul Mediului şi Schimbărilor
Climatice, doamna Iuliana Chidu, consilier Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice,
doamna Baldovin Monalisa, şef serviciu Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice,
domnul Prodan Liviu, expert Ministerul Finanțelor Publice şi domnul Scutaru Teodor
Codrin, Secretar de Stat Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale şi Persoanelor
Vârstnice.
Pe ordinea de zi a şedinţei din data de 19 martie 2013 au figurat următoarele puncte:

AVIZE
2. Pl-x 53/2013 Propunere legislativă pentru modificarea art.112 alin.(6) din Legea nr.1/2011,
Legea educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr.18/10.01.2011
3. Pl-x 56/2013 Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.218/23
aprilie 2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, publicată în Monitorul
Oficial al României nr.305 din 9 mai 2002, cu modificările şi completările ulterioare
4. Pl-x 77/2013 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.71/2012 privind desemnarea Ministerului Sănătăţii ca unitate de achiziţii publice
centralizată

SESIZĂRI ÎN FOND
5. PL-x 70/2013 Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.211/2011
privind regimul deşeurilor
6. PL-x 374/2009 Proiect de Lege privind protecţia minorilor ai căror părinţi sunt plecaţi la
muncă în străinătate
7. Pl-x 457/2011 Propunere legislativă privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea
serviciilor de creştere, îngrijire şi educare a copiilor în vârstă de 0-3 ani
8. Pl-x 735/2011 Proiect de Lege privind construcţia şi modernizarea clădirilor destinate
unităţilor de educaţie timpurie antepreşcolară
9. Pl-x 786/2011 Proiect de Lege privind transmiterea unei suprafeţe de teren portuar aflată în
domeniul public al statului din administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii
în administrarea Consiliului Local al Municipiului Olteniţa, judeţul Călăraşi, pentru
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realizarea obiectivului "Dezvoltarea infrastructurii turistice în zona Olteniţa şi amenajare
port turistic"
10. PL-x 72/2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.1/2013 pentru
reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul impozitelor şi taxelor locale
11. PL-x 73/2013 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.2/2013 privind
reglementarea unor măsuri financiare
12. PL-x 568/2011 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.64/2011 privind stocarea geologică a dioxidului de carbon
13. PL-x 62/2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.82/2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind evidenţa
persoanelor, actele de identitate ale cetăţenilor români, precum şi actele de rezidenţă ale
cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European rezidenţi
în România
La punctul 1 al ordinii de zi a fost prezentat Proiectul 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 (PL-x 55/2013), ce are ca obiect de reglementare 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, în sensul stabilirii unor măsuri privind funcţionarea Ministerului Fondurilor
Europene şi, implicit, al asigurării creşterii gradului de absorbţie a fondurilor europene.
Urgenţa reglementării este determinată de necesitatea implementării măsurilor iniţiate de
Guvernul României pentru accelerarea absorbţiei fondurilor externe nerambursabile şi
utilizarea eficientă a acestora.
S-a arătat că proiectul de ordonanţă de urgenţă se încadrează în categoria legilor
organice, Camera Deputaţilor este Primă Cameră Sesizată, Procedură de urgenţă, Data
la care se împlineşte termenul constituţional pentru dezbatere si vot final: 26.03.2013,
Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul de ordonanţă de urgenţă.
Supus dezbaterilor, respectivul proiect de ordonanţă de urgenţă a fost adoptat cu
amendamente admise, cu unanimitate de voturi.
La punctul 2 al ordinii de zi a fost prezentată Propunerea legislativă pentru
modificarea art.112 alin.(6) din Legea nr.1/2011, Legea educaţiei naţionale, cu modificările
şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr.18/10.01.2011 (Pl-x 53/2013), ce are ca obiect de reglementare modificarea art.l 12
alin.(6) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,
în sensul acordării avizului conform pentru schimbarea destinaţiei bazei materiale a
unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de către inspectoratul şcolar judeţean
competent în locul ministrului educaţiei.
S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor organice,
Camera Deputaţilor este Primă Cameră Sesizată, Data la care se împlineşte termenul
constituţional pentru dezbatere si vot final: 04.04.2013, Consiliul Legislativ avizează
favorabil propunerea legislativă, Consiliului Economic şi Social avizează negativ
propunerea legislativă.
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Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost avizată negativ cu
majoritate de voturi, un vot împotrivă.
La punctul 3 al ordinii de zi a fost prezentată Propunerea legislativă privind
modificarea şi completarea Legii nr.218/23 aprilie 2002 privind organizarea şi funcţionarea
Poliţiei Române, publicată în Monitorul Oficial al României nr.305 din 9 mai 2002, cu
modificările şi completările ulterioare (Pl-x 56/2013), ce are ca obiect de reglementare
modificarea art. 17 alin.(2) din Legea nr.218/2002 privind organizarea şi funcţionarea
Poliţiei Române, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul stabilirii componenţei
Autorităţii teritoriale de ordine publică ca urmare a desfiinţării Corpului gardienilor publici
prin Legea nr.371/2004. Astfel, în locul şefului Corpului gardienilor publici al municipiului
Bucureşti sau al judeţului, din Autoritatea teritorială de ordine publică ar urma să facă parte,
potrivit proiectului, şeful Direcţiei Generale de Jandarmi a Municipiului Bucureşti sau al
inspectoratului de jandarmi judeţean.
S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor organice,
Camera Deputaţilor este Primă Cameră Sesizată, Data la care se împlineşte termenul
constituţional pentru dezbatere si vot final: 10.04.2013, Consiliul Legislativ avizează
favorabil propunerea legislativă.
Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost amânată cu
unanimitate de voturi.
La punctul 4 al ordinii de zi a fost prezentat Proiectul de Lege pentru aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.71/2012 privind desemnarea Ministerului Sănătăţii
ca unitate de achiziţii publice centralizată (Pl-x 77/2013), ce are ca obiect de reglementare
desemnarea Ministerului Sănătăţii ca unitate de achiziţii centralizată pentru sistemul sanitar,
care încheie contracte de achiziţie publică sau acorduri-cadru, în numele şi pentru unităţile
sanitare publice cu paturi din reţeaua ministerului şi a autorităţilor administraţiei publice
locale. Scopul unei asemenea măsuri îl reprezintă gestionarea eficientă a resurselor
financiare alocate, achiziţionarea de produse şi servicii de calitate şi stabilirea unor variaţii
mai mici de preţuri
S-a arătat că proiectul de ordonanţă de urgenţă se încadrează în categoria legilor
ordinare, Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Procedură de urgenţă, Senatul
a adoptat proiectul de ordonanţă de urgenţă în şedinţa din 04 martie 2013, vot majoritar,
Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul de ordonanţă de urgenţă.
Supus dezbaterilor, respectivul proiect de ordonanţă de urgenţă a fost amânat cu
unanimitate de voturi.
La punctul 5 al ordinii de zi a fost prezentată Propunerea legislativă privind
modificarea şi completarea Legii nr.211/2011 privind regimul deşeurilor (PL-x 70/2013), ce
are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr.211/2011 privind regimul
deşeurilor, în sensul impunerii anumitor condiţii pentru achiziţiile de deşeuri industriale
neferoase.
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 26 februarie 2013, (nr. voturi: DA= 110 NU=42 AB=1), Consiliul Legislativ
avizează favorabil propunerea legislativă.
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Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost respinsă cu
unanimitate de voturi.
La punctul 6 al ordinii de zi a fost prezentat Proiectul de Lege privind protecţia
minorilor ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate (PL-x 374/2009), ce are ca
obiect de reglementare protecţia minorilor ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în
străinătate, urmărind, aşa cum se arată în Expunerea de motive, crearea unui cadru normativ
care să asigure o mai bună monitorizare a tuturor copiilor neglijaţi, o strânsă colaborare a
organelor centrale de stat care se ocupă de acţiunile de ocrotire şi promovare a intereselor
copilului, implementarea unor programe de formare a personalului asupra nevoilor copiilor
ai căror părinţi sunt plecaţi, precum şi realizarea unor campanii de informare şi în acelaşi
timp de conştientizare cu privire la efectele migraţiei părinţilor asupra copiilor.
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 30 iunie 2009, (adoptata în condiţiile art.75 alin.2 teza a III-a din Constituţie), Consiliul
Legislativ avizează favorabil proiectul de lege.
Supus dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost amânat cu termen de două
săptămâni, cu unanimitate de voturi.
La punctul 7 al ordinii de zi a fost prezentată Propunerea legislativă privind
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor de creştere, îngrijire şi educare a copiilor
în vârstă de 0-3 ani (Pl-x 457/2011), ce are ca obiect de reglementare înfiinţarea,
organizarea şi funcţionarea unui sistem de servicii de îngrijire, creştere şi educare a copiilor
în vârstă de 0 - 3 ani, propunându-se abrogarea actualei reglementări în domeniu – Legea
nr.263/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor, cu modificările şi
completările ulterioare.
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 22 iunie 2011, (nr. voturi: DA= 46 NU=62 AB=4), Consiliul Legislativ
avizează favorabil propunerea legislativă.
Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost amânată cu termen de
două săptămâni, cu unanimitate de voturi.
La punctul 8 al ordinii de zi a fost prezentat Proiectul de Lege privind construcţia şi
modernizarea clădirilor destinate unităţilor de educaţie timpurie antepreşcolară (Pl-x
735/2011), ce are ca obiect de reglementare stabilirea cadrului general privind construcţia şi
modernizarea clădirilor destinate unităţilor de educaţie timpurie antepreşcolară. Potrivit
proiectului, finanţarea cheltuielilor necesare construcţiei şi modernizării acestor clădiri se
asigură din alocaţii de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi
Turismului, (30%), de la bugetele locale şi/sau din alte surse legal constituite (30%) şi din
fonduri atrase de la investitori privaţi (40%).
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
28 noiembrie 2011, (adoptată în condiţiile art.75 alin.2 teza a III-a din Constituţie),
Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul de lege.
Supus dezbaterilor, respectivul proiectul de lege a fost amânat cu termen de două
săptămâni, cu unanimitate de voturi.
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La punctul 9 al ordinii de zi a fost prezentat Proiectul de Lege privind transmiterea
unei suprafeţe de teren portuar aflată în domeniul public al statului din administrarea
Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii în administrarea Consiliului Local al
Municipiului Olteniţa, judeţul Călăraşi, pentru realizarea obiectivului "Dezvoltarea
infrastructurii turistice în zona Olteniţa şi amenajare port turistic" (Pl-x 786/2011), ce are ca
obiect transmiterea unei suprafeţe de teren portuar de 14.588 metri pătraţi din domeniul
public al statului şi din administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii în
administrarea Consiliului Local al Municipiului Olteniţa, judeţul Călăraşi, pentru realizarea,
în termen de 5 ani, a obiectivului „Dezvoltarea infrastructurii turistice în zona Olteniţa şi
amenajare port turistic".
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
21 decembrie 2011, (nr. voturi: DA= 94 NU=1 AB=1), Consiliul Legislativ avizează
favorabil proiectul de lege.
Supus dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost respins cu majoritate de
voturi, două voturi împotrivă şi o abţinere.
La punctul 10 al ordinii de zi a fost prezentat Proiectul de Lege privind aprobarea
Ordonanţei Guvernului nr.1/2013 pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în
domeniul impozitelor şi taxelor locale (PL-x 72/2013), ce are ca obiect de reglementare
acordarea de competenţe autorităţilor deliberative ale administraţiei publice locale de a
decide, în funcţie de condiţiile locale, pentru anul 2013, asupra reducerii valorilor
impozabile, impozitelor şi taxelor locale, cel mult până la nivelurile prevăzute de hotărârile
autorităţilor administraţiei publice locale respective, adoptate de către acestea pentru anul
2012.
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 26 februarie 2013, (nr. voturi: DA= 98 NU=9 AB=0), Consiliul Legislativ
avizează favorabil proiectul de ordonanţă, Consiliului Economic şi Social avizează
favorabil proiectul de ordonanţă.
Supus dezbaterilor, respectivul proiect de ordonanţă a fost amânat cu termen de
două săptămâni, cu unanimitate de voturi.
La punctul 11 al ordinii de zi a fost prezentat Proiectul de Lege pentru aprobarea
Ordonanţei Guvernului nr.2/2013 privind reglementarea unor măsuri financiare (PL-x
73/2013), ce are ca obiect de reglementare restructurarea cabinetelor demnitarilor din
administraţia publică centrală şi reglementarea numărului de posturi din cabinetele
preşedintelui şi vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. Totodată, se
instituie obligaţia pentru instituţiile administraţiei publice centrale care dispun de spaţii
excedentare de a le pune la dispoziţia parlamentarilor pentru organizarea de sedii şi birouri,
fără a se percepe chirii, dar cu decontarea cheltuielilor curente de întreţinere şi funcţionare a
acestor spaţii
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 26 februarie 2013, (nr. voturi: DA= 104 NU=7 AB=0), Consiliul Legislativ
avizează favorabil proiectul de ordonanţă.
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Supus dezbaterilor, respectivul proiect de ordonanţă a fost amânat cu termen de
două săptămâni, cu unanimitate de voturi.
La punctul 12 al ordinii de zi a fost prezentat Proiectul de Lege privind aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.64/2011 privind stocarea geologică a dioxidului de
carbon (PL-x 568/2011), ce are ca obiect de reglementare stabilirea cadrului legal şi
instituţional necesar pentru stocarea geologică a dioxidului de carbon, în vederea prevenirii
efectelor negative asupra mediului şi a riscurilor pentru sănătatea umană prin reţinerea
permanentă a dioxidului de carbon, pe coordonatele alinierii legislaţiei naţionale de profil la
normele şi exigenţele europene în materie, în contextul îndeplinirii de către România a
angajamentelor asumate faţă de Uniunea Europeană, derivate din calitatea sa de stat
membru.
S-a arătat că proiectul de ordonanţă de urgenţă se încadrează în categoria legilor
organice, Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Procedură de urgenţă, Senatul
a adoptat proiectul de ordonanţă de urgenţă în şedinţa din 26 octombrie 2011, (adoptată în
condiţiile art.115 alin.5 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
majoritate de voturi, o abţinere.
La punctul 13 al ordinii de zi a fost prezentat Proiectul de Lege privind aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.82/2012 pentru modificarea şi completarea unor acte
normative privind evidenţa persoanelor, actele de identitate ale cetăţenilor români, precum
şi actele de rezidenţă ale cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului
Economic European rezidenţi în România (PL-x 62/2013), ce are ca obiect de reglementare
modificarea şi completarea unor acte normative privind evidenţa persoanelor, actele de
identitate ale cetăţenilor români, precum şi actele de rezidenţă ale cetăţenilor statelor
membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European rezidenţi în România, în
scopul alinierii la iniţiativele europene în materia evidenţei persoanelor şi a e-serviciilor,
respectiv al preocupărilor de interconectare a sistemelor referitoare la identitatea electronică,
pentru crearea premiselor necesare introducerii şi compatibilizării soluţiilor de eadministraţie.
S-a arătat că proiectul de ordonanţă de urgenţă se încadrează în categoria legilor
organice, Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Procedură de urgenţă, Senatul
a adoptat proiectul de ordonanţă de urgenţă în şedinţa din 19 februarie 2013, (nr. voturi:
DA= 126 NU=5 AB=9), Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul de ordonanţă de
urgenţă.
Supus dezbaterilor, respectivul proiect de ordonanţă de urgenţă a fost amânat cu
termen de două săptămâni, cu unanimitate de voturi.
În zilele de 20 şi 21 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.
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PREŞEDINTE,
Marin ALMĂJANU

Întocmit,
Consilier, Alina Tănase

SECRETAR,
Ion-Marcel CIOLACU

