Parlamentul României
Camera Deputaţilor
COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ,
AMENAJAREA TERITORIULUI ŞI ECHILIBRU ECOLOGIC
Bucureşti, 10.10.2013

PROCES VERBAL
din zilele de 8, 9 şi 10 octombrie 2013
Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic
şi-a desfăşurat lucrările în zile de 8, 9 şi 10 octombrie 2013.
La lucrările Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi
echilibru ecologic în ziua de 8 octombrie a.c., din numărul de 36 membri ai Comisiei au
fost prezenţi 33 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 9 octombrie a.c., din numărul de 36 membri ai Comisiei au
fost prezenţi 33 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 10 octombrie a.c., din numărul de 36 membri ai Comisiei
au fost prezenţi 33 deputaţi, fiind absenţi: domnul ministru Dragnea Nicolae-Liviu
(PSD), domnul deputat Oltean Ioan (PDL) şi doamna ministru Plumb Rovana (PSD).
La şedinţa Comisiei din 8 octombrie a.c au participat ca invitaţi: doamna
Heleşteanu Raluca, consilier preşedinte Administraţia Fondului pentru Mediu, domnul
Mitea Fanel, Director Ministerul Finanţelor Publice, domnul Chiriac Nicoleta, consilier
Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice, domnul Ion Mitu, consilier Ministerul
Mediului şi Schimbărilor Climatice şi domnul Gabriel Onaca, Secretar de Stat
Ministerul Fondurilor Europene.
Lucrările şedinţelor au fost conduse de către domnul deputat Nistor Laurenţiu,
vicepreşedintele Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi
echilibru ecologic.
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Pe ordinea de zi a şedinţei din data de 8 octombrie 2013 au figurat următoarele
puncte:

AVIZE
1. Pl-x 323/2013 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.15/2013
privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de
stat a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la
conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice pentru Programul
operaţional sectorial Mediu 2007-2013
2. PL-x 326/2013 Proiect de Lege pentru modificarea art.1 din Ordonanţa Guvernului
nr.26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul
de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională
3. Pl-x 328/2013 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii
nr.9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, cu
modificările şi completările ulterioare

SESIZARE ÎN FOND
4. Pl-x 262/2013 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.215
din 23 aprilie 2001 a administraţiei publice locale
Pe ordinea de zi a şedinţei din data de 8 octombrie 2013 a figurat următorul punct
suplimentar:

SESIZARE ÎN FOND
5. PL-x 253/2010 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii serviciului
de salubrizare a localităţilor nr.101/2006
La punctul 1 al ordinii de zi a fost prezentat Proiectul de Lege pentru aprobarea
Ordonanţei Guvernului nr.15/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare
pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate
pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice pentru
Programul operaţional sectorial Mediu 2007-2013 (Pl-x 323/2013), ce are ca obiect de
reglementare adoptarea unor măsuri financiare pentru asigurarea creşterii gradului de
absorbţie a instrumentelor structurale alocate României în perioada 2007-2013, în sensul
creării cadrului legislativ care să permită suportarea de la bugetul de stat a acestor
creanţe bugetare rezultate din corecţiile financiare aplicate pentru neregulile constate în
desfăşurarea procedurilor de achiziţii publice.
S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor ordinare, Camera
Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a adoptat proiectul de ordonanţă în
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şedinţa din 24 septembrie 2013, 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 pentru modificarea
art.1 din Ordonanţa Guvernului nr.26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace,
ale personalului din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională
(PL-x 326/2013), ce are ca obiect de reglementare modificarea Ordonanţei Guvernului
nr.26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de
apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, în sensul că şi cadrele din Poliţia locală să beneficieze de
alocaţie de hrană gratuită, în timp de pace, venind în sprijinul celor care desfăşoară la
nivelul comunităţilor locale activităţi similare cu colegii lor din sistemul naţional de
ordine publică, astfel cum se arată în Expunerea de motive.
S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor ordinare,
Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a adoptat propunerea
legislativă în şedinţa din 23 septembrie 2013, Consiliul Legislativ avizează favorabil
propunerea legislativă.
Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost amânat cu termen de
o săptămână, cu unanimitate de voturi.
La punctul 3 al ordinii de zi a fost prezentată Propunerea legislativă pentru
modificarea şi completarea Legii nr.9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante
provenite de la autovehicule, cu modificările şi completările ulterioare (Pl-x 328/2013),
ce are ca obiect de reglementare completarea art. 5 din Legea nr. 9/2012 privind taxa
pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, cu modificările şi completările
ulterioare, cu un nou alineat, alin. (4), cu următorul conţinut: (4) ,în cazul
autovehiculelor fabricate în România şi achiziţionate de la distribuitori autorizaţi
potrivit legii, care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României, pentru care nu a fast
achitată taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, conform Legii nr. 571/2003,
cu modificările şi completările ulterioare, sau taxa pe poluare pentru autovehicule şi
care nu face parte din categoria autovehiculelor exceptate sau scutite de la plata acestor
taxe potrivit reglementărilor legale în vigoare la momentul înmatriculării, valoarea totală
a taxei va fi de 25 la sută din cuantumul total calculat de către organul fiscal competent
pentru înmatricularea sau prima transcriere a dreptului de proprietate a autovehiculului
”.
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 24 septembrie 2013, Consiliul Legislativ avizează negativ propunerea
legislativă.
Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost avizat negativ cu
unanimitate de voturi.
La punctul 4 al ordinii de zi a fost prezentată Propunerea legislativă pentru
modificarea şi completarea Legii nr.215 din 23 aprilie 2001 a administraţiei publice
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locale (Pl-x 262/2013), ce are ca obiect modificarea alin.(3) şi (4) ale art. 123 din Legea
nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare. Precizăm că intervenţiile propuse se referă la vânzarea unor bunuri cu
destinaţia de locuinţă, pe când prevederile actuale ale art. 123 din Legea nr.215/2001 se
referă la vânzarea unor terenuri aflate în proprietatea privată a unităţii administrativ
teritoriale pe care sunt ridicate construcţiile. Astfel, este de analizat dacă prin
schimbarea categoriilor avute în vedere, nu se va ajunge ca vânzarea de terenuri aflate în
proprietatea privată a unităţii administrativ teritoriale pe care sunt ridicate construcţiile
să nu mai fie reglementată.
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: 16.10.2013, Consiliul Legislativ
avizează favorabil propunerea legislativă.
Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost amânată cu termen
de o săptămână, cu unanimitate de voturi.
La punctul 5 al ordinii de zi a fost prezentat Proiectul de Lege pentru modificarea
şi completarea Legii serviciului de salubrizare a localităţilor nr.101/2006 (PL-x
253/2010), ce are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii serviciului
de salubrizare a localităţilor nr.101/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
Potrivit Expunerii de motive, proiectul amendează cadrul legislativ actual, impunând
obligaţii clare generatorilor de deşeuri de a implementa sisteme de colectare selectiva
pentru hârtie, metal, plastic şi sticla, fapt care va conduce la o mai buna protecţie a
mediului înconjurător. Proiectul stabileşte obligativitatea organizării sistemului de
colectare selectiva, perioada maxima de organizare şi termenul limita de implementare,
persoanele şi modul de delegare a responsabilităţii aplicării acestuia, penalizări şi
amenzi.
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 26 aprilie 2010, Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul de lege.
Supus dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost adoptat cu unanimitate de
voturi.
În zilele de 9 şi 10 octombrie 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,
Laurenţiu NISTOR
Întocmit,
Consilier, Alina Tănase

SECRETAR,
Ion-Marcel CIOLACU

