
 
Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 

COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ, AMENAJAREA 
TERITORIULUI SI ECHILIBRU ECOLOGIC 

    6.2.2014 

 Nr. 4c-6/20                 
 
 

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
din 4, 5 şi 6 februarie 2014 

 
Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic 

şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 4, 5 şi 6 februarie 2014. 
 
La şedinţa din 4 februarie a.c. au participat ca invitaţi: doamna Galbân Maria, 

consilier Ministerul Transporturilor, domnul Codruţ Semănaru, director Ministerul 
Transporturilor, doamna Daniela Dobrila, director Ministerul Transporturilor, domnul 
Valentin Tănase, director Ministerul Transporturilor, domnul Bocşea Bogdan, consilier 
Ministerul pentru Ape, Păduri şi Piscicultură, doamna Iancu Angela, director Ministerul 
pentru Ape, Păduri şi Piscicultură, domnul Iacob Dănuţ, director Ministerul pentru Ape, 
Păduri şi Piscicultură, domnul Nazare Alexandru, deputat, doamna Lucia Ana Varga, 
Ministrul delegat pentru Ape, Păduri şi Piscicultură, domnul Cristian Petcu, Secretar de 
Stat Ministerul pentru Ape, Păduri şi Piscicultură şi doamna Cornilă Anişoara, director 
Ministerul Transporturilor. 

 
 Lucrările şedinţelor din 4, 5 şi 6 februarie a.c. au fost conduse de către domnul 
deputat Almăjanu Marin, preşedintele Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea 
teritoriului şi echilibru ecologic. 
 
 În data de 4, 5 şi 6 februarie 2014 pe ordinea de zi au figurat următoarele puncte: 
 
 

AVIZE 
 

1.  PL-x 580/2013 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.46/2008-
Codul silvic 

2. PL-x 583/2013 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea persoanelor cu handicap, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare 

http://www.cdep.ro/pls/dic/cd.home1�
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=6&cam=2&leg=2012
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3. PL-x 586/2013 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.43/1997 privind regimul drumurilor şi a Ordonanţei Guvernului nr.15/2002 privind 
introducerea unor tarife de utilizare a infrastructurii de transport rutier 

4. PL-x 590/2013 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.64/2012 privind modificarea unor acte normative şi pentru 
reglementarea unor măsuri tranzitorii în domeniul executării unor creanţe datorate 
statului 

5. PL-x 593/2013 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(4) al art.10 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.13/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, prin reorganizarea 
Agenţiei SAPARD 

6. PL-x 600/2013 Propunere legislativă de modificarea a Ordonanţei de urgenţă nr.195 
din 12 decembrie 2002 privind circulaţia pe drumurile publice 

7. PL-x 606/2013 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei Guvernului 
nr.26/2011 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul 
Rutier 

8. PL-x 607/2013 Propunere legislativă de modificare a Legii 7/1996 a cadastrului şi a 
publicităţii imobiliare 

9. PL-x 609/2013 Propunere legislativă privind declararea zilei de 10 Mai - sărbătoare 
naţională 

10.  PL-x 614/2013  Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea OUG 
195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice 

11.  PL-x 615/2013 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea OUG 
195/2002 republicată privind circulaţia pe drumurile publice 

12.  PL-x 617/2013 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.52/2011 privind 
exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri 

13.  PL-x 625/2013 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare 

14.  PL-x 632/2013 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.42 din 
Legea nr.51/2006 - Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice 

15.  PL-x 633/2013 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari 

16.  PL-x 635/2013 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea OUG 
195/2002 republicată privind circulaţia pe drumurile publice 

17.  PL-x 648/2013 Propunere legislativă privind protecţia drepturilor persoanelor 
vârstnice 

18.  PL-x 649/2013 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.95 din 14 aprilie 
2006 privind reforma în domeniul sănătăţii 

19.  PL-x 661/2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.101/2013 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.26/2011 privind înfiinţarea 
Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier 

20.  PL-x 667/2013 Propunere legislativă privind completarea art.8 din Legea cetăţeniei 
române nr.21/1991, republicată 
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21.  PL-x 673/2013 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.295/2004 privind regimul armelor şi muniţiilor 

 
 

 
SESIZĂRI ÎN FOND 

 
22.  PL-x 516/2013 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.263/2007 privind 

înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor 
23.  PL-x 598/2013 Proiect de Lege privind transmiterea unui teren din domeniul public al 

statului şi din administrarea Ministerului Transporturilor aflat în concesiunea 
Companiei Naţionale de Căi Ferate"CFR " -S.A. în domeniul public al municipiului 
Dej şi în administrarea Consiliului Local al municipiului Dej, judeţul Cluj 

24.  PL-x 656/2013 Proiect de Lege pentru completarea art.15 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative 

 
La punctul 1 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu 
majoritate de voturi. 
La punctul 2 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost avizată negativ cu 
unanimitate de voturi. 
La punctul 3 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost avizată negativ cu 
unanimitate de voturi. 
La punctul 4 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost avizată negativ cu 
unanimitate de voturi. 
La punctul 5 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost avizată negativ cu 
unanimitate de voturi. 
La punctul 6 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost avizată negativ cu 
unanimitate de voturi. 
La punctul 7 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost amânat cu termen de 
două săptămâni, cu unanimitate de voturi. 
La punctul 8 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost avizată negativ cu 
unanimitate de voturi. 
La punctul 9 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost avizată negativ cu 
majoritate de voturi. 
La punctul 10 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost avizată negativ cu 
majoritate de voturi. 
La punctul 11 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost avizată negativ cu 
majoritate de voturi. 
La punctul 12 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost avizată negativ cu 
unanimitate de voturi. 
La punctul 13 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost avizată negativ cu 
majoritate de voturi. 
La punctul 14 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost avizată negativ cu 
majoritate de voturi. 
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La punctul 15 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost avizată negativ cu 
majoritate de voturi. 
La punctul 16 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost avizată negativ cu 
majoritate de voturi. 
La punctul 17 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost avizată negativ cu 
majoritate de voturi. 
La punctul 18 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost avizată negativ cu 
majoritate de voturi. 
La punctul 19 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu 
majoritate de voturi. 
La punctul 20 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost avizată negativ cu 
unanimitate de voturi. 
La punctul 21 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu 
unanimitate de voturi. 
La punctul 22 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost adoptată cu 
unanimitate de voturi. 
La punctul 23 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost adoptat cu unanimitate de 
voturi. 
La punctul 24 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost adoptat cu unanimitate de 
voturi. 
 
 
 La lucrările Comisiei din 4 februarie 2014 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  5 februarie 2014 din totalul celor 25 de membri au fost 
prezenţi 23 deputaţi, după cum urmează: 
 
 

http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.fp?idp=1000&cam=2&leg=2012&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=135&cam=2&leg=2012
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=143&cam=2&leg=2012
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=202&cam=2&leg=2012
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=269&cam=2&leg=2012
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=391&cam=2&leg=2012
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Almăjanu Marin (PNL), Cseke Attila- Zoltán (UDMR), Nistor Laurenţiu (PSD), 
Ciolacu Ion-Marcel (PSD), Avram Constantin (PC), Babuş Radu (PSD), Boboc Valentin 
Gabriel (PSD), Simona BUCURA-OPRESCU (PSD), Călin Ion (PSD), Chebac Eugen 
(PSD), Dobre Victor Paul (PNL), Fonta Nuţu (PP-DD), Frăticiu Gheorghe (PSD), 
Gheorghe Florin (PDL), Horga Vasile (PNL), Marocico Ion (Mino.), Oajdea Daniel 
Vasile (PP-DD), Oltean Ioan (PDL), Popescu Florin Aurelian (PDL), Răţoi Neculai 
(PSD), 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 6 februarie 2014 din totalul celor 25 de membri au fost 
prezenţi 22 deputaţi, după cum urmează: 
 
 
Almăjanu Marin (PNL), Cseke Attila-Zoltán (UDMR), Nistor Laurenţiu (PSD), Ciolacu 
Ion-Marcel (PSD), Avram Constantin (PC), Babuş Radu (PSD), Boboc Valentin Gabriel 
(PSD), Simona BUCURA-OPRESCU (PSD), Călin Ion (PSD), Chebac Eugen (PSD), 
Dobre Victor Paul (PNL), Fonta Nuţu (PP-DD), Frăticiu Gheorghe (PSD), Gheorghe 
Florin (PDL), Horga Vasile (PNL), Marocico Ion (Mino.), Oajdea Daniel Vasile (PP-DD), 
Popescu Florin Aurelian (PDL), Răţoi Neculai (PSD), 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 5 şi 6 februarie 2014 s-au desfăşurat în cadrul 
grupurilor de lucru constituite în vedere studierii iniţiativelor legislative de pe ordinea de 
zi. 
 
 
 

 PREŞEDINTE, 

Marin ALMĂJANU 

SECRETAR, 

Ion-Marcel CIOLACU 

 
 
 
 
 
Întocmit, 
Consilier, Alina Tănase 

http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=135&cam=2&leg=2012
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=143&cam=2&leg=2012
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=269&cam=2&leg=2012
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=269&cam=2&leg=2012
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=391&cam=2&leg=2012
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=135&cam=2&leg=2012
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=143&cam=2&leg=2012
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=143&cam=2&leg=2012
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=269&cam=2&leg=2012
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=391&cam=2&leg=2012

	    6.2.2014

		2014-02-06T15:11:08+0200
	Nicoleta I. Toma




