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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI
din 5 - 7 noiembrie 2013
Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic
şi-a desfăşurat lucrările în intervalul 5 - 7 noiembrie 2013.
La şedinţa din 5 noiembrie a.c. au participat ca invitaţi: domnul Andrei Constantin,
vicepreşedinte Agenţia Nucleară şi pentru Deşeuri Radioactive, domnul Alexandru
Nastase, Secretar de Stat Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii
Străine, doamna Irina Alexe, chestor de poliţie Ministerul Afacerilor Interne, domnul
Gabriel Onaca, Secretar de Stat Ministerul Fondurilor Europene, doamna Mariana Nanu,
consilier Ministerul Fondurilor Europene şi domnul Pietro Pavoni, consilier diplomat
Ministerul Afacerilor Externe.
Lucrările şedinţelor din 5 noiembrie a.c. au fost conduse de către domnul deputat
Laurenţiu Nistor, vicepreşedintele Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea
teritoriului şi echilibru ecologic.
În data de 5 noiembrie 2013 pe ordinea de zi au figurat următoarele puncte:
AVIZE
1. PL-x 381/2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.76/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea
acestora pentru obiectivul convergenţă
2. Pl-x 382/2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.84/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea
acestora pentru obiectivul convergenţă

3. Pl-x 386/2013 Proiect de Lege privind
transmiterea unor terenuri cu suprafaţa
totală de 5050 mp, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Academiei
de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" - Staţiunea de Cercetare Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Arad, în administrarea Departamentului pentru
Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine, în vederea realizării de către Compania
Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. a obiectivului de
investiţie "Autostrada Arad - Timişoara - Lugoj " -"Varianta de ocolire Arad cu profil
de autostradă"
4. Pl-x 387/2013 Proiect de Lege privind transmiterea unor terenuri în suprafaţă totală de
1.782 mp, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Academiei de Ştiinţe
Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișeşti " - Institutul de Cercetare - Dezvoltare
pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor - Palas, judeţul Constanţa, în administrarea
Departamentului pentru Proiecte de infrastructură şi Investiţii Străine, în vederea
realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din
România -S.A. a obiectivului de investiţii "Varianta de ocolire a municipiului
Constanţa"
5. Pl-x 394/2013 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbru
6. Pl-x 403/2013 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.14/2013
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
7. Pl-x 404/2013 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative
din domeniul migraţiei şi azilului
8. Pl-x 407/2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.19/2013
pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare privitoare la Institutul European din
România
9. Pl-x 415/2013 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.17/2013 cu
privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2013
10. Pl-x 419/2013 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei
Guvernului nr.11/2003 privind gospodărirea în siguranţă a deşeurilor radioactive,
precum şi a Legii nr.111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea,
autorizarea şi controlul activităţilor nucleare
SESIZARE ÎN FOND
11. Pl-x 364/2013 Propunere legislativă privind modificarea şi completarea art.9 alin.(3) şi
alin.(4) din Legea nr.393/2004 privind statutul aleşilor locali
La punctul 1 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu
unanimitate de voturi.
La punctul 2 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu
unanimitate de voturi.
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La punctul 3 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu
unanimitate de voturi.
La punctul 4 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu
unanimitate de voturi.
La punctul 5 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu
unanimitate de voturi.
La punctul 6 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu
unanimitate de voturi.
La punctul 7 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu
unanimitate de voturi.
La punctul 8 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu
unanimitate de voturi.
La punctul 9 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu
unanimitate de voturi.
La punctul 10 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu
unanimitate de voturi.
La punctul 11 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost amânată cu termen
de o săptămână, cu unanimitate de voturi.
La lucrările Comisiei din 5 şi 6 noiembrie 2013 din totalul celor 36 de membri au
fost prezenţi 34 deputaţi, după cum urmează:
Almăjanu Marin (PNL), Cseke Attila-Zoltán (UDMR), Nistor Laurenţiu (PSD), Ciolacu
Ion-Marcel (PSD), Thuma Hubert Petru Ştefan (PNL), Avram Constantin (PC), Babuş
Radu (PSD), Boboc Valentin Gabriel (PSD), Simona BUCURA-OPRESCU (PSD), Călin
Ion (PSD), Chebac Eugen (PSD), Cioată Cezar (PC), Ciurariu Florin (PNL), Dobre Victor
Paul (PNL), Fonta Nuţu (PP-DD), Frăticiu Gheorghe (PSD), Gheorghe Florin (PDL),
Horga Vasile (PNL), Manea Victor-Gheorghe (PNL), Marcoci Vlad (PSD), Marocico Ion
(Mino.), Moldovan Carmen Ileana (PSD), Moldovan Ioan (PC), Oajdea Daniel Vasile
(PP-DD), Oltean Ioan (PDL), Palăr Ionel (PNL), Popescu Florin Aurelian (PDL), Răţoi
Neculai (PSD), Rotaru Răzvan (PC), Simedru Dan Coriolan (PNL), Simionescu Adrian
Constantin (PSD), Surdu Raluca (PNL), Urcan Ionaş-Florin (PDL), Vlădoiu Aurel (PSD).
Domnul ministru Dragnea Nicolae-Liviu (PSD) şi doamna ministru Plumb Rovana
(PSD), nu au participat la lucrările comisiei.
La lucrările Comisiei din 7 noiembrie 2013 din totalul celor 36 de membri au fost
prezenţi 33 deputaţi, după cum urmează:
Almăjanu Marin (PNL), Cseke Attila-Zoltán (UDMR), Nistor Laurenţiu (PSD), Ciolacu
Ion-Marcel (PSD), Thuma Hubert Petru Ştefan (PNL), Avram Constantin (PC), Babuş
Radu (PSD), Boboc Valentin Gabriel (PSD), Simona BUCURA-OPRESCU (PSD), Călin
Ion (PSD), Chebac Eugen (PSD), Cioată Cezar (PC), Ciurariu Florin (PNL), Dobre Victor
3

Paul (PNL), Fonta Nuţu (PP-DD), Frăticiu Gheorghe (PSD), Gheorghe Florin (PDL),
Horga Vasile (PNL), Manea Victor-Gheorghe (PNL), Marcoci Vlad (PSD), Marocico Ion
(Mino.), Moldovan Carmen Ileana (PSD), Moldovan Ioan (PC), Oajdea Daniel Vasile
(PP-DD), Palăr Ionel (PNL), Popescu Florin Aurelian (PDL), Răţoi Neculai (PSD),
Rotaru Răzvan (PC), Simedru Dan Coriolan (PNL), Simionescu Adrian Constantin
(PSD), Surdu Raluca (PNL), Urcan Ionaş-Florin (PDL), Vlădoiu Aurel (PSD).
Domnul ministru Dragnea Nicolae-Liviu (PSD), domnul deputat Oltean Ioan (PDL) şi
doamna ministru Plumb Rovana (PSD), nu au participat la lucrările comisiei.
Lucrările Comisiei din data de 6 şi 7 noiembrie 2013 s-au desfăşurat în cadrul
grupurilor de lucru constituite în vedere studierii iniţiativelor legislative de pe ordinea de
zi.

VICEPREŞEDINTE,

SECRETAR,

Laurenţiu NISTOR

Ion-Marcel CIOLACU

Întocmit,
Consilier, Alina Tănase
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