Parlamentul României
Camera Deputaţilor
COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ,
AMENAJAREA TERITORIULUI ŞI ECHILIBRU ECOLOGIC
Bucureşti, 17.10.2013

PROCES VERBAL
din zilele de 15, 16 şi 17 octombrie 2013
Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic
şi-a desfăşurat lucrările în zile de 15, 16 şi 17 octombrie 2013.
La lucrările Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi
echilibru ecologic în ziua de 15 octombrie a.c., din numărul de 36 membri ai Comisiei
au fost prezenţi 31 deputaţi, fiind absenţi: domnul ministru Dragnea Nicolae-Liviu
(PSD), domnul deputat Frăticiu Gheorghe (PSD) şi doamna ministru Plumb Rovana
(PSD), nu au participat la lucrările comisiei.
Domnii deputaţi Dobre Victor Paul (PNL) şi Oajdea Daniel Vasile (PP-DD) au
fost plecaţi în delegaţie.
La lucrările Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi
echilibru ecologic în ziua de 16 octombrie a.c., din numărul de 36 membri ai Comisiei
au fost prezenţi 31 deputaţi, fiind absenţi: domnul ministru Dragnea Nicolae-Liviu
(PSD), domnul deputat Frăticiu Gheorghe (PSD) şi doamna ministru Plumb Rovana
(PSD), nu au participat la lucrările comisiei.
Domnii deputaţi Dobre Victor Paul (PNL) şi Oajdea Daniel Vasile (PP-DD) au
fost plecaţi în delegaţie.
La lucrările Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi
echilibru ecologic în ziua de 17 octombrie a.c., din numărul de 36 membri ai Comisiei
au fost prezenţi 32 deputaţi, fiind absenţi: domnul ministru Dragnea Nicolae-Liviu
(PSD), domnul deputat Frăticiu Gheorghe (PSD), domnul deputat Oltean Ioan (PDL) şi
doamna ministru Plumb Rovana (PSD), nu au participat la lucrările comisiei.
La şedinţa Comisiei din 15 octombrie a.c au participat ca invitaţi: domnul
Lăcătuşu Gheorghe, consilier Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, doamna
Tîrchilă Luminiţa, consilier Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice, doamna
Carmen Guran, consilier Ministerul Afacerilor Externe, doamna Baciu Vasilica, şef
serviciu Ministerul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, domnul Iulian
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Matache, Secretar de Stat Ministerul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,
doamna Elena Mihăilă, şef cabinet Ministerul dezvoltării regionale şi administraţiei
publice, doamna Saru Denisa, şef serviciu Ministerul Finanţelor Publice, domnul Daniel
Marinescu, director general Ministerul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,
domnul Codrin Scutaru, Secretar de Stat Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale
şi Persoanelor Vârstnice şi doamna Mihaela Grecu, director Ministerul Muncii, Familiei,
Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice.
Lucrările şedinţelor 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 15 octombrie 2013 au figurat următoarele
puncte:

AVIZE
1. 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
2. Pl-x 334/2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.58/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr.283/2010 privind camerele pentru
agricultură, industrie alimentară, piscicultură, silvicultură şi dezvoltare rurală şi pentru
abrogarea art. II din Legea nr.122/2012 pentru modificarea şi completarea Legii
nr.283/2010 privind camerele pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală
3. Pl-x 338/2013 Propunere legislativă privind modificarea alin.(2) al art.1 din Ordonanţa
de urgenţă a Guvernului nr.24/2010 privind implementarea programului de încurajare a
consumului de fructe proaspete în şcoli
4. Pl-x 345/2013 Proiect de Lege privind trecerea Centrului Naţional de Cultură a Romilor
- Romano Kher din subordinea Ministerului Culturii în subordinea Agenţiei Naţionale
pentru Romi
5. Pl-x 346/2013 Proiect de Lege privind unele măsuri pentru reorganizarea Ministerului
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea
acestuia

SESIZĂRI ÎN FOND
6. PL-x 540/2010 Proiect de Lege privind criza financiară şi insolvenţa unităţilor
administrativ - teritoriale
7. Pl-x 262/2013 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.215 din
23 aprilie 2001 a administraţiei publice locale
8. Pl-x 316/2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.60/2013 pentru completarea art.4 alin.(1) din Legea nr.349/2007 privind
reorganizarea cadrului instituţional în domeniul managementului substanţelor chimice
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9. Pl-x 341/2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.27/2013
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.70/2011
privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece
10. Pl-x 342/2013 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.12/2013
privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare
11. E 85-s/BPI-235/E-s COM(2013)620 - Propunere de REGULAMENT AL
PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI privind prevenirea şi
gestionarea introducerii şi răspândirii speciilor alogene invazive
12. E 87-s/BPI-237/E-s COM(2013)516 - Propunere de REGULAMENT AL
PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI de modificare a
Regulamentului (CE) nr. 1013/2006 privind transferurile de deşeuri
La punctul 1 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 avizată negativ cu
unanimitate de voturi.
La punctul 2 al ordinii de zi a fost prezentat Proiectul de Lege privind aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.58/2013 pentru modificarea şi completarea Legii
nr.283/2010 privind camerele pentru agricultură, industrie alimentară, piscicultură,
silvicultură şi dezvoltare rurală şi pentru abrogarea art. II din Legea nr.122/2012 pentru
modificarea şi completarea Legii nr.283/2010 privind camerele pentru agricultură,
silvicultură şi dezvoltare rurală (Pl-x 334/2013), ce are ca obiect modificarea şi
completarea Legii nr.283/2010 privind camerele pentru agricultură, industrie alimentară,
pişcicultură, silvicultură şi dezvoltare rurală, precum şi abrogarea art. II din Legea
nr.122/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr.283/2010 privind camerele
pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală.
S-a arătat că proiectul de lege 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 30 septembrie 2013, Consiliul
Legislativ avizează favorabil proiectul de lege.
Supus dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu
unanimitate de voturi.
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La punctul 3 al ordinii de zi a fost prezentată Propunerea legislativă privind
modificarea alin.(2) al art.1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.24/2010 privind
implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli (Pl-x
338/2013), ce are ca obiect de reglementare modificarea alin.(2) al art.1 din Ordonanţa
de urgenţă a Guvernului nr.24/2010 privind implementarea programului de încurajare a
consumului de fructe proaspete în şcoli, aprobată cu modificări prin Legea nr. 195/2010,
cu modificările şi completările ulterioare. Propunerea are în vedere aplicarea, începând
cu anul şcolar 2012- 2013, a programului de distribuţie gratuită a merelor în şcoli,
beneficiari fiind elevii din clasele pregătitoare şi clasele I-VIII care frecventează
învăţământul de stat şi privat autorizat/acreditat. De asemenea, perioada în care urmează
să se acorde mere gratuit, este anul şcolar, respectiv 15 septembrie - 15 iunie.
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 30 septembrie 2013, Consiliul Legislativ avizează favorabil propunerea
legislativă.
Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost avizat negativ cu
majoritate de voturi.
La punctul 4 al ordinii de zi a fost prezentat Proiectul de Lege privind trecerea
Centrului Naţional de Cultură a Romilor - Romano Kher din subordinea Ministerului
Culturii în subordinea Agenţiei Naţionale pentru Romi (Pl-x 345/2013), ce are ca obiect
de reglementare Potrivit Expunerii de motive, Centrul Naţional de Cultură a Romilor Romano Kher, înfiinţat în urma reorganizării Centrului Naţional de Cultură a Romilor,
funcţionează în baza Hotărârii Guvernului nr. 609/2009, ca instituţie publică, cu
personalitate juridică, în subordinea Ministerului Culturii. Centrul îşi îndeplineşte rolul
de serviciu cultural de utilitate publică, desfăşurând activităţi în domeniul cultural, de
informare, de educate permanentă, de susţinere şi derulare a programelor şi proiectelor
culturale destinate comunităţii rome şi/sau de promovare a culturii rome, în conformitate
cu legislaţia română în vigoare. Pe de altă parte, Agenda Naţională pentru Romi,
înfiinţată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2004, funcţionează ca organ de
specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea
Guvernului şi este coordonată de ministrul pentru coordonarea Secretariatului General al
Guvernului. Agenţia iniţiază, participă şi promovează, împreună cu instituţiile şi
organizaţiile neguvernamentale specializate, acţiuni, proiecte şi programe sectoriale, în
scopul îmbunătăţirii situaţiei romilor, criteriu politic de aderare a României la Uniunea
Europeană. Având în vedere activităţile şi atribuţiile complementare ale celor două
entităţi, scopurile comune, precum şi necesitatea asigurării unor măsuri coerente şi
concertate în domeniul protejării şi promovării culturii minorităţilor, Guvernul consideră
oportună trecerea Centrului Naţional de Cultură a Romilor - Romano Kher în subordinea
Agenţiei Naţionale pentru Romi.
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 1 octombrie 2013, Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul de lege.
Supus dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu
unanimitate de voturi.
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La punctul 5 al ordinii de zi a fost prezentat Proiectul de Lege privind unele
măsuri pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a
unor structuri aflate în subordinea acestuia (Pl-x 346/2013), ce are ca obiect de
reglementare adoptarea unor măsuri pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale, precum şi a unor instituţii aflate în subordinea acestuia. Astfel, se
preconizează înfiinţarea Autorităţii Naţionale Fitosanitara, a oficiilor pentru agricultură
judeţene şi al municipiului Bucureşti, a Autorităţii Naţionale pentru Resurse Vegetale, a
Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a
Precipitaţiilor, precum şi a Agenţiei Zonei Montane.
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 1 octombrie 2013, Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul de lege.
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 privind criza
financiară şi insolvenţa unităţilor administrativ - teritoriale (PL-x 540/2010), ce are ca
obiect stabilirea cadrului general şi procedurile privind redresarea financiară a unităţilor
administrativ-teritoriale aflate în criză financiară sau în insolvenţa, modul de implicare a
instituţiilor abilitate în redresarea economico-financiară a acestor unităţi, drepturile şi
obligaţiile creditorilor unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi drepturile şi
obligaţiile autorităţilor administraţiei publice locale, în scopul întăririi situaţiei
financiare şi sprijinirii disciplinei economico-financiare a acestor unităţi.
S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor organice, Camera
Deputaţilor este Cameră Decizională, Procedură de urgenţă, Senatul a respins
proiectul de lege în şedinţa din 04 octombrie 2010, Consiliul Legislativ avizează
favorabil proiectul de lege.
Supus dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost respins cu unanimitate de
voturi.
La punctul 7 al ordinii de zi a fost prezentată Propunerea legislativă pentru
modificarea şi completarea Legii nr.215 din 23 aprilie 2001 a administraţiei publice
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.
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Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost adoptată cu
unanimitate de voturi.
La punctul 8 al ordinii de zi a fost prezentat Proiectul de Lege privind aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.60/2013 pentru completarea art.4 alin.(1) din
Legea nr.349/2007 privind reorganizarea cadrului instituţional în domeniul
managementului substanţelor chimice (Pl-x 316/2013), ce are ca obiect completarea
art.4 alin.(l) din Legea nr.349/2007 privind reorganizarea cadrului instituţional în
domeniul managementului substanţelor chimice, cu modificările ulterioare, în vederea
completării cadrului legal necesar aplicării directe a Regulamentului (CE) nr.
1907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind
înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH), de
înfiinţare a Agenţiei Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei
1999/45/CE şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului şi al
Regulamentului (CE) nr.1488/94 al Comisiei, precum şi a Directivei nr. 76/769/CEE a
Consiliului şi a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE şi 2000/21/CE ale
Comisiei în contextul îndeplinirii angajamentelor asumate de România faţă de Uniunea
Europeană, derivate din calitatea sa de stat membru.
S-a arătat că proiectul de lege 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 23 septembrie 2013, Consiliul
Legislativ avizează favorabil proiectul de lege.
Supus dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost amânat cu termen de două
săptămîni, cu unanimitate de voturi.
La punctul 9 al ordinii de zi a fost prezentat Proiectul de Lege privind aprobarea
Ordonanţei Guvernului nr.27/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada
sezonului rece (Pl-x 341/2013), ce are ca obiect de reglementare modificarea şi
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.70/2011 privind măsurile de
protecţie socială în perioada sezonului rece, aprobată prin Legea nr.92/2012, cu
modificările ulterioare, în vederea introducerii indicatorului social de referinţă (ISR) ca
element de raportare a cuantumurilor ajutoarelor lunare şi a nivelurilor de venituri,
introducerea ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei cu energie electrică, precum şi
introducerea anchetei sociale ca mijloc de verificare a îndeplinirii de către solicitanţi a
condiţiilor de acordare a ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei, pentru situaţiile care nu
pot fi determinate cu exactitate pe baza documentelor justificative prezentate.
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 30 septembrie 2013, Consiliul Legislativ avizează favorabil
proiectul de lege.
Supus dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost adoptat cu unanimitate de
voturi.
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La punctul 10 al ordinii de zi a fost prezentat Proiectul de Lege pentru aprobarea
Ordonanţei Guvernului nr.12/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare
(Pl-x 342/2013), ce are ca obiect de reglementare completarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea
Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de
emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene.
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
şedinţa din 30 septembrie 2013, Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul de
lege.
Supus dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost adoptat cu unanimitate de
voturi.
La punctul 11 al ordinii de zi a fost prezentat COM(2013)620 - Propunere de
REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI privind
prevenirea şi gestionarea introducerii şi răspândirii speciilor alogene invazive (E 85s/BPI-235/E-s), ce are ca obiect de reglementare încălcarea principiului subsidiarităţii.
Comisia este sesizată pentru examinarea fondului (conţinutului) propunerii.
Termen de soluţionare: 18.10.2013
Supus dezbaterilor, respectivul COM a fost avizat favorabil cu unanimitate de
voturi.
La punctul 12 al ordinii de zi a fost prezentat COM(2013)516 - Propunere de
REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI de
modificare a Regulamentului (CE) nr. 1013/2006 privind transferurile de deşeuri
(E 87-s/BPI-237/E-s), ce are ca obiect de reglementare încălcarea principiului
subsidiarităţii.
Comisia este sesizată pentru examinarea fondului (conţinutului) propunerii.
Termen de soluţionare: 28.10.2013
Supus dezbaterilor, respectivul COM a fost avizat favorabil cu unanimitate de
voturi.
În zilele de 16 şi 17 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.

PREŞEDINTE,
Marin ALMĂJANU

Întocmit,
Consilier, Alina Tănase

SECRETAR,
Ion-Marcel CIOLACU

