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COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ, 
AMENAJAREA TERITORIULUI ŞI ECHILIBRU ECOLOGIC 

 Bucureşti, 24.10.2013 
 

 
PROCES VERBAL 

din zilele de 22, 23 şi 24 octombrie 2013 
 
Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic 

şi-a desfăşurat lucrările în zile de  22, 23 şi 24 octombrie 2013. 
 
La lucrările Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi 

echilibru ecologic în ziua de 22 octombrie a.c., din numărul de 36 membri ai Comisiei 
au fost prezenţi 34 deputaţi, fiind absenţi: domnul ministru Dragnea Nicolae-Liviu 
(PSD) şi doamna ministru Plumb Rovana (PSD), nu au participat la lucrările comisiei. 

 
La lucrările Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi 

echilibru ecologic în ziua de 23 octombrie a.c., din numărul de 36 membri ai Comisiei 
au fost prezenţi 34 deputaţi, fiind absenţi: domnul ministru Dragnea Nicolae-Liviu 
(PSD) şi doamna ministru Plumb Rovana (PSD), nu au participat la lucrările comisiei. 
   

La lucrările Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic în ziua de 24 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), nu 
au participat la lucrările comisiei. 
  
 La şedinţa Comisiei din 22 octombrie a.c au participat ca invitaţi: domnul Ionuţ 
Ciprian Iuga, Secretar de Stat Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice, domnul 
Negoiţă Marius, director cabinet Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice, doamna 
Anculescu Manuela, consilier superior Ministerul Finanţelor Publice, doamna Stancu 
Marilena, consilier superior Ministerul Finanţelor Publice, doamna Anghel Tanţi, 
director general adjunct Ministerul Finanţelor Publice, doamna Baciu Vasilica, şef 
serviciu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, doamna Domnica 
Focşăneanu, şef serviciu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi 
domnul Atomei Marius, şef serviciu Ministerul Finanţelor Publice. 
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 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 22 octombrie 2013 au figurat următoarele 
puncte: 

 
 

AVIZE 
 
1. PL-x 349/2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.16/2013 

pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal şi 
reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare 

2. Pl-x 353/2013 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.26/2013 
privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care 
statul sau unităţile administrative-teritoriale sunt acţionari unici sau majoritari sau 
care deţin direct sau indirect o participaţie majoritară 

3. Pl-x 354/2013 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.28/2013 
privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare 

4. Pl-x 356/2013 Propunere legislativă privind acordarea gratuită de ajutoare alimentare 
provenite din stocurile de intervenţie comunitare categoriilor de persoane cele mai 
defavorizate din România 

5. Pl-x 360/2013 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
camerelor de comerţ din România nr.335/2007 

6. Pl-x 362/2013 Propunere legislativă pentru modificarea anexei nr.3 şi a anexelor 
nr.3.30, respectiv 8.11 din Legea nr.45/2009 privind organizarea şi funcţionarea 
Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu Şişeşti" şi a sistemului 
de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei 
alimentare, cu modificările şi completările ulterioare 

 
 
 

SESIZĂRI ÎN FOND 
 

7. PL-x 334/2011 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea art.48 din Legea 
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 

8. Pl-x 339/2011 Proiect de Lege pentru modificarea art.48 din Legea 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 

http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=6&cam=2&leg=2012
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9. PL-x 216/2013 Proiect de Lege pentru modificarea art.6 alin.(1) din Legea 

nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale 
10. Pl-x 289/2013 Propunere legislativă privind pescuitul şi acvacultura 
11. Pl-x 302/2013 Propunere legislativă pentru modificarea art.65 din Legea nr.215/2001 

a administraţiei publice locale 
12.  Pl-x 329/2013 Propunere legislativă privind constituirea şi funcţionarea 

infrastructurilor de afaceri 
13.  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 privind aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr.16/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 
privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare (PL-x 349/2013), ce 
are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind 
Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, vizând, în principal, reducerea 
cotei de TVA la pâine şi pe întreg lanţul de producţie şi distribuţie a pâinii, respectiv şi 
pentru făină şi grâu, de la 24% la 9%. De asemenea, prin proiect se aduc modificări 
Ordonanţei Guvernului nr.64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, 
companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, 
precum şi la regiile autonome, cât şi Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.9/2013 
privind timbrul de mediu. 

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 02 octombrie 2013, Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul de lege.  
 Supus dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost avizată favorabil cu  
unanimitate de voturi. 
 

La punctul 2 al ordinii de zi a fost prezentat Proiectul de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor 
operatori economici la care statul sau unităţile administrative-teritoriale sunt acţionari 
unici sau majoritari sau care deţin direct sau indirect o participaţie majoritară (Pl-x 
353/2013), ce are ca obiect de reglementare adoptarea unor măsuri privind întărirea 
dişciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile 
administrativ-teritoriale sunt acţionari unici sau majoritari sau deţin direct ori indirect o 
participate majoritară, în scopul reglementării structurii bugetului de venituri şi 
cheltuieli al acestor operatori, precum şi pentru limitarea remuneraţiilor reprezentanţilor 
statului sau ai administraţiei publice locale în adunările generale ale acţionarilor. 
 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 02 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 3 al ordinii de zi a fost prezentat Proiectul de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr.28/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare 
(Pl-x 354/2013), ce are ca obiect de reglementare instituirea unor măsuri fiscal-bugetare, 
respectiv modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.92/2003 privind Codul 
de procedură fiscală, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Legea 
nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare şi Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate 
prin trezoreria statului, cu modificările şi completările ulterioare. 
 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 02 octombrie 2013, Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul de lege.  
 Supus dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu 
majoritate de voturi. 
 

La punctul 4 al ordinii de zi a fost prezentată Propunerea legislativă privind 
acordarea gratuită de ajutoare alimentare provenite din stocurile de intervenţie 
comunitare categoriilor de persoane cele mai defavorizate din România (Pl-x 356/2013), 
ce are ca obiect de reglementare potrivit Expunerii de motive, promovarea prezentei 
propuneri legislative s-ar impune datorită faptului că, în acest moment, nu există o 
reglementare juridică corespunzătoare care să prevadă categoriile de persoane 
beneficiare ale planului anual european de distribuţie de ajutoare alimentare, acestea 
fiind reglementate doar prin Hotărârea Guvernului nr.600/2009, cu modificările şi 
completările ulterioare. Totodată, iniţiatorii prezentului proiect precizează că, întrucât 
Parlamentul reprezintă autoritatea supremă legiuitoare, este imperios necesar să fie 
adoptată o lege care să fie conformă şi în deplină concordanţă cu contextul socio-
economic actual, precum şi cu legislaţia europeană în vigoare. 
 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 1 octombrie 2013, Consiliul Legislativ avizează negativ 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 pentru 
modificarea şi completarea Legii camerelor de comerţ din România nr.335/2007 (Pl-x 
360/2013), ce are ca obiect modificarea şi completarea Legii camerelor de comerţ din 
România nr.335/2007, cu modificările şi completările ulterioare, intervenţiile legislative 
vizând crearea unei baze de date naţionale, structurată pe domenii de activităţi 
economice efectiv desfăşurate la un moment dat, precum şi amploarea acestora, în 
scopul eliminării zonele comerciale oculte, generatoare de evaziune fiscală şi de 
stimulare a competitivităţii comercianţilor. 
 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 1 octombrie 2013, Consiliul Legislativ avizează favorabil propunerea 
legislativă.  
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 Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost avizat negativ cu 
unanimitate de voturi. 
 

La punctul 6 al ordinii de zi a fost prezentată Propunerea legislativă pentru 
modificarea anexei nr.3 şi a anexelor nr.3.30, respectiv 8.11 din Legea nr.45/2009 
privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe 
Ionescu Şişeşti" şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, 
silviculturii şi industriei alimentare, cu modificările şi completările ulterioare (Pl-x 
362/2013), ce are ca obiect de reglementare modificarea anexelor nr.3, 3.30 şi 8.11 la 
Legea nr.45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi 
Silvice "Gheorghe Ionescu - Şişeşti" şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din 
domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, cu modificările şi 
completările ulterioare, în vederea corectării neconcordanţelor existente între anexele 
nr.3.30 ţi 8.11, precum şi a soluţionării cererilor privind retrocedarea unor suprafeţe de 
teren către persoanele îndreptăţite. 
 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 2 octombrie 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 prezentat Proiectul de Lege pentru modificarea 
şi completarea art.48 din Legea 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 (PL-x 334/2011), ce 
are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea art.48 din Legea 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, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul introducerii scrutinului 
uninominal majoritar într-o singură etapă, urmărindu-se creşterea responsabilităţii clasei 
politice faţă de electorat. 

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 09 mai 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 respins cu unanimitate de 
voturi. 
 

La punctul 8 al ordinii de zi a fost prezentat Proiectul de Lege pentru modificarea 
art.48 din Legea 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 
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privind Statutul aleşilor locali (Pl-x 339/2011), ce are ca obiect de reglementare 
modificarea 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, cu modificările şi completările ulterioare, în 
sensul introducerii scrutinului uninominal majoritar într-o singură etapă, urmărindu-se 
creşterea responsabilităţii clasei politice faţă de electoral. 

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 09 mai 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 respins cu unanimitate de 
voturi. 

Pentru punctele 7 şi 8, respectiv Pl-x 334/2011 şi Pl-x 339/2011 s-a întocmit un 
raport comun deoarece modificărilor legislative au acelaşi obiect de reglementare. 
 

La punctul 9 al ordinii de zi a fost prezentat Proiectul de Lege pentru modificarea 
art.6 alin.(1) din Legea nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice 
locale (PL-x 216/2013), ce are ca obiect de reglementare modificarea art.6 alin.(l) din 
Legea nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare, în sensul că listele de candidaţi pentru 
alegerea consiliilor locale şi a consiliilor judeţene să fie întocmite astfel încât să asigure 
reprezentarea ambelor sexe, cu excepţia acelora care conţin un singur candidat. 

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 10 iunie 2013, Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul de lege.  
 Supus dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost amânat cu termen de o 
săptămână, cu unanimitate de voturi. 
 

La punctul 10 al ordinii de zi a fost prezentată Propunerea legislativă privind 
pescuitul şi acvacultura (Pl-x 289/2013), ce are ca obiect de reglementare stabilirea 
cadrului juridic general referitor la activitatea de pescuit şi acvacultură, urmând a fi 
abrogat actualul act normativ-cadru în domeniu, respectiv Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul şi acvacultura, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr.317/2009, 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 09 septembrie 2013, Consiliul Legislativ avizează favorabil propunerea 
legislativă.  
 Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost respinsă cu 
unanimitate de voturi. 

La punctul 11 al ordinii de zi a fost prezentată Propunerea legislativă pentru 
modificarea art.65 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale (Pl-x 
302/2013), ce are ca obiect de reglementare modificarea art.65 din Legea administraţiei 
publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în 
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sensul reglementării opţiunii primarului de a delega viceprimarului, secretarului unităţii 
administrativ-teritoriale, conducătorilor structurilor sau personalului din aparatul de 
specialitate, unele atribuţii ce îi sunt conferite de lege, având în vedere complexitatea 
atribuţiilor exercitate de primar, precum şi multitudinea actelor ce trebuie să fie semnate 
de acesta. 

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: 06.11.2013, Consiliul Legislativ 
avizează favorabil propunerea legislativă.  
 Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost respinsă cu 
majoritate de voturi. 
 

La punctul 12 al ordinii de zi a fost prezentată Propunerea legislativă privind 
constituirea şi funcţionarea infrastructurilor de afaceri (Pl-x 329/2013), ce are ca obiect 
constituirea şi funcţionarea infrastructurilor de afaceri, sub forma parcurilor industriale, 
a parcurilor ştiinţifice şi tehnologice, a incubatoarelor de afaceri şi a clusterelor 
industriale, în vederea creării, în mod accelerat, de noi locuri de muncă, cu valoare 
adăugată mare, în special pentru absolvenţii universităţilor; pentru susţinerea dezvoltării 
economice locale şi regionale, prin constituirea infrastructurii specifice parcurilor 
industriale; pentru crearea şi dezvoltarea unor industrii de înaltă tehnologie şi pentru 
stimularea activităţilor de cercetare în domeniile tehnologiilor avansate. 

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 favorabil propunerea 
legislativă, Consiliului Economic şi Social avizează negativ propunerea legislativă.  
 Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost respinsă cu 
unanimitate de voturi. 
 

La punctul 13 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 majoritate de 
voturi. 
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În zilele de 23 şi 24 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,                      SECRETAR, 

                    Marin ALMĂJANU                 Ion-Marcel CIOLACU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit, 
Consilier, Alina Tănase 
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