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COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ, 
AMENAJAREA TERITORIULUI ŞI ECHILIBRU ECOLOGIC  

 
Bucureşti,   19.02.2013 

Nr.   26/309 
 
 

Către 
 

BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 

 
 
 

 Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra proiectului de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.52/2012 pentru modificarea 

Ordonanţei Guvernului nr.7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a 

infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural, trimis comisiei pentru 

examinare pe fond, în procedură de urgenţă, cu adresa nr. PL.x 466 din 12 

noiembrie 2012. 

 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

MARIN ALMĂJANU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic 
Telefon: 021.414.1125, 021.414.1126; Fax: 021.314.69.34; e-mail: cp06@cdep.ro 
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Nr. 26/309 
 

R A P O R T    
    

asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.52/2012 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului 

nr.7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural 

 
 
 În conformitate cu prevederile art.95 şi 115 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, Comisia pentru administraţie publică, amenajarea 

teritoriului şi echilibru ecologic a fost sesizată, prin adresa nr. PL.x 466 din 12 

noiembrie 2012, cu dezbaterea pe fond, în procedură de urgenţă, a proiectului 

de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.52/2012 

pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.7/2006 privind instituirea 

Programului de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul 

rural. 

 La întocmirea prezentului raport Comisia a avut în vedere: 

 avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.736/18.09.2012) 

 avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 

(nr.31/899/15.01.2013) 

 avizul favorabil al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci 

(nr.22/373/12.02.2013) 

 proiectul de lege se află pe Lista priorităţilor legislative ale Guvernului 

pentru prima sesiune ordinară a anului 2013, adoptată în 30.01.2013, 

pct.6, pagina 6. 
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Proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în şedinţa din 30 octombrie 

2012, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, 

republicată. 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională potrivit prevederilor 

art.75 alin.(1) şi (3) din Constituţia României, republicată şi ale art.92 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat. 

 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea 

Ordonanţei Guvernului nr.7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare 

a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural, aprobată cu modificări 

şi completări prin Legea nr.71/2007, cu modificările ulterioare, în sensul 

modificării componenţei Comisiei privind determinarea oportunităţii, 

eligibilităţii şi aprobării proiectelor, pentru o mai bună gestionare a fondurilor 

de la bugetul de stat, astfel încât nu se mai includ obiective de investiţii noi, 

urmând a fi finanţate obiectivele de investiţii incluse în prezent în cadrul 

Programului. 

La dezbaterile care au avut loc în şedinţa comisiei din 19 februarie 

2013 au fost prezenţi 29 de deputaţi din totalul de 33 membri ai comisiei. 

La lucrările comisiei au participat în calitate de invitaţi, în conformitate 

cu prevederile art.54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 

din partea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, domnul 

Iulian Matache, secretar de stat, din partea Secretariatului General al 

Guvernului, doamna Andreea Lambru, secretar general adjunct. 

Comisia a propus Plenului Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de 

lege în forma prezentată de Senat. 

Raportul comisiei a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 

În raport de obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de Lege face 

parte din categoria legilor ordinare, conform art.75 alin.(1) din Constituţia 

României, republicată. 

 

PREŞEDINTE, SECRETAR, 
 

   Marin ALMĂJANU 

 

Ion Marcel CIOLACU 

 
Consultant, Ana Maria Stănilă 
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