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PROCES VERBAL 

din zilele de 26 şi 29 august 2013 
 
Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 

ecologic şi-a desfăşurat lucrările în zile de  26 şi 29 august 2013. 
 
La lucrările Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi 

echilibru ecologic în ziua de 26 august a.c., din numărul de 33 membri ai Comisiei 
au fost prezenţi 30 deputaţi, fiind absenţi: domnul ministru Dragnea Nicolae-Liviu 
(PSD), domnul deputat Oltean Ioan (PDL) şi doamna ministru Plumb Rovana (PSD). 
  
La lucrările Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 
ecologic în ziua de 27 august a.c., din numărul de 33 membri ai Comisiei au fost 
prezenţi 30 deputaţi, fiind absenţi: domnul ministru Dragnea Nicolae-Liviu (PSD), 
domnul deputat Oltean Ioan (PDL) şi doamna ministru Plumb Rovana (PSD). 
 
La lucrările Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 
ecologic în ziua de 28 august a.c., din numărul de 33 membri ai Comisiei au fost 
prezenţi 30 deputaţi, fiind absenţi: domnul ministru Dragnea Nicolae-Liviu (PSD), 
domnul deputat Oltean Ioan (PDL) şi doamna ministru Plumb Rovana (PSD). 
 
La lucrările Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 
ecologic în ziua de 29 august a.c., din numărul de 33 membri ai Comisiei au fost 
prezenţi 30 deputaţi, fiind absenţi: domnul ministru Dragnea Nicolae-Liviu (PSD), 
domnul deputat Oltean Ioan (PDL) şi doamna ministru Plumb Rovana (PSD). 
 
 Lucrările şedinţelor au fost conduse de către domnul deputat Almăjanu Marin, 
preşedintele Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic. 
 

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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 Pe ordinea de zi a şedinţei din data de 26 august 2013 au figurat următoarele 
puncte: 
 

AVIZE 
 
1. PL-x 152/2013 Proiect de Lege privind prima intabulare a terenurilor agricole şi 

forestiere 
2. PL-x 210/2013 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.3/2000 
3. PL-x 211/2013 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.112/1995 pentru 

reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în 
proprietatea statului 

4. PL-x 214/2013 Propunere legislativă pentru modificarea art.1 din Legea nr.84/2012 
privind unele măsuri referitoare la veniturile de natură salarială ale personalului plătit 
din fonduri publice 

5. PL-x 218/2013 Propunere legislativă privind modificarea şi completarea articolului 1 
din Legea nr.84/2012 privind unele măsuri referitoare la veniturile de natură salarială 
ale personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare 

6. PL-x 220/2013 Propunere legislativă privind declararea Zilei de 9 Mai, Ziua 
Independenţei Naţionale a României, sărbătoare naţională legală zi nelucrătoare 

7. PL-x 223/2013 Propunere legislativă pentru abrogarea Legii nr.9/2012 privind taxa 
pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule 

 
 

SESIZĂRI ÎN FOND 
 

8. PL-x 573/2011 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.46/2008 - 
Codul silvic 

9. PL-x 211/2011 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii apelor 
nr.107/1996 

 
La punctul 1 al ordinii de zi a fost prezentat Proiectul de Lege privind prima 

intabulare a terenurilor agricole şi forestiere (PL-x 152/2013), ce are ca obiect 
reglementarea efectuării gratuite a formalităţilor prevăzute de Legea cadastrului şi a 
publicităţii imobiliare nr.7/1996, republicată, în cazul primei înregistrări în cadastru şi 
cartea funciară a terenurilor agricole şi forestiere situate în extravilanul localităţilor, 
dobândite prin titlurile de proprietate emise potrivit prevederilor Legii fondului 
funciar nr. 18/1991. Se preconizează că efectuarea acestor formalităţi să fie finanţate 
de la bugetul de stat, iar onorariile experţilor cadastrali să se plătească în limita sumei 
de 400 lei/proprietate. 

S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor ordinare, 
Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a adoptat propunerea 
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legislativă în şedinţa din 14 mai 2013, Consiliul Legislativ avizează favorabil 
propunerea legislativă.  

Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost amânată cu 
unanimitate de voturi. 

 
La punctul 2 al ordinii de zi a fost prezentată Propunerea legislativă pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.3/2000 (PL-x 210/2013), ce are ca obiect de 
reglementare modificarea şi completarea Legii nr.3/2000 privind organizarea şi 
desfăşurarea referendumului, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul 
creării unui cadru normativ echilibrat, prin care să se preia în dreptul intern 
recomandările principalei instituţii care monitorizează democraţia în Europa, 
respectiv ale Comisiei europene pentru democraţie prin drept - „Comisia de la 
Veneţia”. Prezentul demers legislativ preconizează un cvorum de validare de 30% 
plus unul din numărul persoanelor înscrise în listele electorale permanente pentru 
revizuirea Constituţiei României şi un cvorum de jumătate plus unul din persoanele 
înscrise în listele electorale permanente în cazul referendumului local. 
 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 10 iunie 2013, Consiliul Legislativ avizează favorabil 
propunerea legislativă.  
 Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost amânată cu 
unanimitate de voturi. 
 

La punctul 3 al ordinii de zi a fost prezentată Propunerea legislativă privind 
modificarea Legii nr.112/1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile 
cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului (PL-x 211/2013), ce are ca 
obiect modificarea Legii nr. l 12/1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor 
imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului. Potrivit Expunerii de 
motive, propunerea legislativă vizează reglementarea dobândirii dreptului de 
proprietate asupra grădinilor şi terenurilor agricole din intravilan aferente locuinţelor, 
odată cu dobândirea dreptului de proprietate asupra imobilelor restituite în natură 
foştilor proprietari sau cumpărarea de către chiriaşi. 

S-a arătat că propunerea legislativă în categoria legilor organice, Camera 
Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a respins propunerea legislativă în 
şedinţa din 10 iunie 2013, Consiliul Legislativ avizează negativ propunerea 
legislativă.  

Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost avizată negativ 
cu unanimitate de voturi. 
 

La punctul 4 al ordinii de zi a fost prezentată Propunerea legislativă pentru 
modificarea art.1 din Legea nr.84/2012 privind unele măsuri referitoare la veniturile 
de natură salarială ale personalului plătit din fonduri publice (PL-x 214/2013), ce are 
ca obiect modificarea părţii introductive a art. l din Legea nr.84/2012 privind unele 
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măsuri referitoare la veniturile de natură salarială ale personalului plătit din fonduri 
publice, în sensul instituirii unei derogări de la Legea-cadru nr.284/2010 cu 
modificările ulterioare pentru sumele încasate cu titlul de drepturi speciale de către 
personalul din sectorul bugetar până la data intrării în vigoare a prezentei legi. 

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 11 iunie 2013, Consiliul Legislativ avizează favorabil 
propunerea legislativă, Consiliului Economic şi Social avizează negativ propunerea 
legislativă.  

Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost avizat negativ cu 
unanimitate de voturi. 
 

La punctul 5 al ordinii de zi a fost prezentată Propunerea legislativă privind 
modificarea şi completarea articolului 1 din Legea nr.84/2012 privind unele măsuri 
referitoare la veniturile de natură salarială ale personalului plătit din fonduri publice, 
cu modificările şi completările ulterioare (PL-x 218/2013), ce are ca obiect de 
reglementare modificarea art. l lit. b) din Legea nr.84/2012 privind unele măsuri 
referitoare la veniturile de natură salarială ale personalului plătit din fonduri publice, 
în sensul lărgirii sferei actelor administrative în baza cărora au fost stabilite veniturile 
salariale pentru personalul bugetar anterior intrării în vigoare a Legii-cadru 
nr.287/2010. 

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 iunie 2013, Consiliul Legislativ avizează favorabil 
propunerea legislativă. 

Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost avizată negativ 
cu unanimitate de voturi. 

 
La punctul 6 al ordinii de zi a fost prezentată Propunerea legislativă privind 

declararea Zilei de 9 Mai, Ziua Independenţei Naţionale a României, sărbătoare 
naţională legală zi nelucrătoare (PL-x 220/2013), ce are ca obiect de reglementare 
declararea Zilei de 9 Mai, Ziua Independenţei Naţionale a României, sărbătoare 
naţională legală zi nelucrătoare şi, totodată, Ziua Parlamentului. 

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 10 iunie 2013, Consiliul Legislativ avizează favorabil 
propunerea legislativă.  

Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost avizată negativ 
cu unanimitate de voturi. 

 
 La punctul 7 al ordinii de zi a fost prezentată Propunerea legislativă pentru 
abrogarea Legii nr.9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la 
autovehicule (PL-x 223/2013), ce are ca obiect de reglementare abrogarea Legii 
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nr.9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, cu 
modificările ulterioare, s-ar impune datorită faptului că există deja o taxă de poluare 
inclusă în preţul litrului de combustibil, iar suprataxarea va avea mai multe efecte 
negative, precum impactul negativ asupra înnoirii parcului auto, România riscând să 
ajungă debuşeul şi cimitirul maşinilor vechi din întreaga Uniune Europeană, impactul 
negativ asupra economiei, efectul discriminatoriu şi încălcarea normelor europene, 
fiind o taxa abuzivă ce nu respectă principiul „poluatorul plăteşte”. 

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 11 iunie 2013, Consiliul Legislativ avizează negativ 
propunerea legislativă.  

Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost avizată negativ 
cu unanimitate de voturi. 
 
 La punctul 8 al ordinii de zi a fost prezentat Proiectul de Lege pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.46/2008 - Codul silvic (PL-x 573/2011), ce are 
ca obiect modificarea şi completarea Legii nr.46/2008 - Codul silvic, cu modificările 
şi completările ulterioare, urmărindu-se, în principal, ca prin noile reglementări să se 
asigure conservarea şi gestionarea durabilă a pădurilor şi a vegetaţiei forestiere. 

S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor organice, 
Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a adoptat proiectul de lege 
în şedinţa din 24 octombrie 2011, (adoptată 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 unanimitate 
de voturi. 

 
 La punctul 9 al ordinii de zi a fost prezentat Proiectul de Lege pentru 
modificarea şi completarea Legii apelor nr.107/1996 (PL-x 211/2011), ce are ca 
obiect de reglementare îndreptarea erorilor de fond şi de formă cauzate de 
modificările şi completările legii susmenţionate, care au afectat caracterul unitar al 
acesteia, ajungându-se la crearea unor antinomii în cuprinsul său. 

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 27 aprilie 2011, (nr. voturi: DA= 60 NU=3 AB=1), Consiliul 
Legislativ avizează favorabil proiectul de lege.  

 Supus dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost amânat cu 
unanimitate de voturi. 
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 În zilele de 27, 28 şi 29 august 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,          SECRETAR, 

                    Marin ALMĂJANU           Ion-Marcel CIOLACU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit, 
Consilier, Alina Tănase 
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