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Bucureşti, 16 martie 2015

PROCES VERBAL
din zilele de 10 și 12 martie 2015
Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului şi-a desfăşurat
lucrările în zilele de 10 și 12 martie 2015.
La lucrările Comisiei din ziua de 10 martie a.c., din numărul de 23 membri ai
Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului și-au înregistrat
prezenţa 21 deputaţi. Domnul ministru Dragnea Nicolae-Liviu (PSD) nu a participat
la lucrările comisiei.
La lucrările Comisiei din ziua de 12 martie a.c., din numărul de 22 membri ai
Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului și-au înregistrat
prezenţa 20 deputaţi. Domnul ministru Dragnea Nicolae-Liviu (PSD) și domnul
deputat Cseke Attila-Zoltán (UDMR) nu au participat la lucrările comisiei.
La şedinţa Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului din
10 martie a.c., au participat ca invitaţi: doamna Sirma Caraman - secretar de stat în
cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației, doamna Anca Ginavar șef serviciu în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației, doamna
Elena Cucoș - șef birou în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și
Administrației, domnul Ion Ghizdeanu - președinte în cadrul Ministerul Finanțelor
Publice - Comisia Națională de Prognoză și domnul Titea Dragoș - secretar de stat în
cadrul Ministerului Transporturilor.
Lucrările şedinţei din 10 martie a.c., au început la ora 14.00 în şedinţă
comună cu Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a Camerei Deputaţilor şi au fost
conduse concomitent de domnul deputat Viorel Ștefan, preşedinte al Comisiei pentru
buget, finanţe şi bănci și domnul deputat Marin Almăjanu, președinte al Comisiei
pentru administrație publică și amenajarea teritoriului.
Pe ordinea de zi a şedinţei comune din data de 10 martie 2015, a figurat
următorul punct:
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PL.x 15/2015 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.58/2014 privind stabilirea unor măsuri financiare şi pentru modificarea
unor acte normative.
La punctul înscris pe ordinea de zi a fost prezentat proiectul de Lege pentru
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.58/2014 privind stabilirea unor
măsuri financiare şi pentru modificarea unor acte normative (PL.x 15/2015), ce are ca
obiect de reglementare aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.58/2014
privind stabilirea unor măsuri financiare şi pentru modificarea unor acte normative,
prin reglementarea unor serii de soluții juridice pentru rezolvarea unor probleme
strategice, extraordinare și obiective, pe care le întâmpină autoritățile administrației
publice locale.
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 5 februarie 2015, Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul de
Lege.
Supus dezbaterilor, respectivul proiect de Lege a fost adoptat cu majoritate
de voturi.
Lucrările Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului din
10 martie a.c. au continuat începând cu orele 15.00 și au fost conduse de domnul
deputat Marin Almăjanu, președinte al Comisiei pentru administrație publică și
amenajarea teritoriului.
Domnul președinte Marin Almăjanu, a propus suplimentarea ordinii de zi cu
următorul punct:
PL.x 191/2015 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în
anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice.
Supusă la vot propunerea, aceasta a fost adoptată cu unanimitate de voturi.
Pe ordinea de zi a şedinţei din data de 10 martie 2015, au figurat următoarele
puncte:
AVIZE
1. PL.x 576/2014 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.44/2014 pentru reglementarea unor măsuri privind recuperarea
debitelor pentru beneficiile de asistenţă socială, precum şi pentru modificarea art.101
din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu
handicap;
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2. PL.x 14/2015 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.57/2014 pentru aprobarea unor măsuri privind operarea unei aeronave
aflate în proprietatea Ministerului Afacerilor Interne;
3. PL.x 18/2015 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.65/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative;
4. PL.x 20/2015 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvenului nr.68/2014 privind modificarea şi completarea unor acte normative;
5. PL.x 29/2015 Proiect de Lege privind incubatoarelor de afaceri;
SESIZĂRI ÎN FOND
6.PL.x 122/2014 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii
nr.102/1992 privind stema țării și sigiliul statului;
7.PL.x 144/2014 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii
nr.185/2013 privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate;
8.PL.x 209/2014 Proiect de Lege pentru modificare art.6 alin.(3) din
Ordonanţa Guvernului nr.20 / 1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic
al construcţiilor existente;
9.Pl.x 229/2014 Propunere legislativă privind întreţinerea terenurilor
intravilane ce fac obiectul proprietăţii particularilor;
10.Pl.x 293/2014 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii
nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici.
La punctul 1 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege privind
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.44/2014 pentru reglementarea unor
măsuri privind recuperarea debitelor pentru beneficiile de asistenţă socială, precum şi
pentru modificarea art.101 din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea
drepturilor persoanelor cu handicap (PL.x 576/2014), ce are ca obiect de
reglementare reglementarea unor măsuri privind recuperarea sumelor reprezentând
prejudicii/plăţi nelegale din fonduri publice, stabilite de organele de control
competente, acordate din bugetul de stat alocat Ministerului Muncii, Familiei,
Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice sau suportate din bugetele locale, cu titlu
de beneficii de asistenţă socială, fără perceperea de penalităţi şi dobânzi de întârziere
sau majorări de întârziere.
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 8 decembrie 2014, Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul
de Lege.
Supus dezbaterilor, respectivul proiect de Lege a fost amânat o săptămână
cu unanimitate de voturi.
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La punctul 2 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege privind
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2014 pentru aprobarea unor
măsuri privind operarea unei aeronave aflate în proprietatea Ministerului Afacerilor
Interne (PL.x 14/2015), ce are ca obiect de reglementare aprobarea unor măsuri
privind operarea unei areonave aflate în proprietatea Ministerului Afacerilor Interne,
respectiv desemnarea Scolii Superioare de Aviație Civilă, aflată în subordinea
Ministerului Transporturilor, ca operator aerian al aeronavei Cessna Citation V seria
560-0200, prin derogare de la prevederile Legii nr.95/2006 privind reforma în
domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, precum și a Spitalului
Clinic de Urgență București, prin UPU - SMURD, ca operator medical al aeronavei
pe durata operării acesteia de către Scoala Superioară de Aviție Civilă.
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 5 februarie 2015, Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul de
Lege.
Supus dezbaterilor, respectivul proiect de Lege a fost avizat favorabil cu
unanimitate de voturi.
La punctul 3 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege privind
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.65/2014 pentru modificarea şi
completarea unor acte normative (PL.x 18/2015), ce are ca obiect de reglementare
modificarea unor acte normative din domeniul protecției sociale. Prin modificarea
art.128 alin.(1) și (2) din Legea nr.272/2004 privind protecția și promovarea
drepturilor copilului, republicată, sunt create premisele asigurării calității îngrijirii
acordate copiilor față de care a fost instituită această măsură specială, iar intervențiile
legislative asupra Legii nr.277/2010 sunt realizate în vederea asigurării unei bune
protecții a familiilor ale căror venituri se situează sub nivelul de 530 lei pe membru
de familie.
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 5 februarie 2015, Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul de
Lege.
Supus dezbaterilor, respectivul proiect de Lege a fost avizat favorabil cu
unanimitate de voturi.
La punctul 4 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege pentru
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvenului nr.68/2014 privind modificarea şi
completarea unor acte normative (PL.x 20/2015), ce are ca obiect de reglementare
modificarea unor acte normative din perspectiva consolidării acestor reglementări în
raport de noile răspunderi ce ne revin ca stat membru al Uniunii Europene.
Intervențiile legislativesunt realizate, având în vedere cadrul normativ neclar,
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determinat de aplicarea evenimentelor legislative implicite la nivelul legilor cadru
privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice. Astfel, se propune
exonerarea de la plată, de către instituțiile publice care trebuiau să asigure finanțarea
unităților de cult recunoscute în România, a sumelor reprezentând contribuții pentru
personalul neclerical angajat în unitățile de cult, luarea unor măsuri privind buna
desfășurare a activității la nivelul unităților administrativ-teritoriale.
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 5 februarie 2015, Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul de
Lege.
Supus dezbaterilor, respectivul proiect de Lege a fost avizat favorabil cu
unanimitate de voturi.
La punctul 5 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege privind
incubatoarelor de afaceri (PL.x 29/2015), ce are ca obiect de reglementare regimul
juridic de înființare și funcționare a incubatoarelor de afaceri, prin acordarea de
facilități din partea autorităților publice pentru fondatorii acestora, în vederea creării
de noi locuri de muncă, diversificării economiilor și realizării unui mediu
antreprenorial în cadrul comunităților locale.
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 8 decembrie 2014, Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul
de Lege.
Supus dezbaterilor, respectivul proiect de Lege a fost amânat o săptămână
cu unanimitate de voturi de voturi.
La punctul 6 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege pentru
modificarea și completarea Legii nr.102/1992 privind stema țării și sigiliul statului
(PL.x 122/2014), ce are ca obiect de reglementare modificarea și completarea arti.1 al
Legii nr.102/1992 privind stema țării și sigiliul statului, în sensul stabilirii ca acvila
ce apare pe stema țării să fie încoronată. Soluția legislativă preconizată este justificată
prin necesitatea de a sublinia ideea de independență și suveranitate a statului român și
a perioadei în care acestea au fost obținute, ca reper de însemnătate crucială pentru
statul român.
S-a arătat că proiectul de Lege se încadrează în categoria legilor oranice,
Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a adoptat proiectul de lege
în şedinţa din 10 martie 2014, Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul de
Lege, Guvernul consideră că Parlamentul este în măsură să decidă cu privire la
această propunere legislativă.
Supus dezbaterilor, respectivul proiect de Lege a fost amânat două
săptămâni cu unanimitate de voturi de voturi.
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La punctul 7 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege pentru
modificarea şi completarea Legii nr.185/2013 privind amplasarea şi autorizarea
mijloacelor de publicitate (PL.x 144/2015), ce are ca obiect de reglementare
modificarea şi completarea Legii nr.185/2013 privind amplasarea şi autorizarea
mijloacelor de publicitate, în sensul stabilirii amplasamentelor mijloacelor de
publicitate pe zone și categorii, a spațiilor în care publicitatea poate fi interzisă,
precum și a modalității de achiziție publică a spațiilor publicitare.
S-a arătat că proiectul de Lege se încadrează în categoria legilor ordinare,
Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a adoptat propunerea
legislativă în şedinţa din 24 martie 2014, Consiliul Legislativ avizează favorabil
proiectul de Lege, Guvernul României susține adoptarea iniţiativei legislatie.
Supus dezbaterilor, respectivul proiect de Lege a fost amânat trei săptămâni
cu unanimitate de voturi de voturi.
La punctul 8 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege pentru
modificare art.6 alin.(3) din Ordonanţa Guvernului nr.20 / 1994 privind măsuri pentru
reducerea riscului seismic al construcţiilor existente (PL.x 209/2014), ce are ca obiect
reglementarea modificarea art.6 alin.3 din Ordonanța Guvernului nr.20/1994 privind
măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, republicată,
propunându-se acordarea posibilității autorităților administrației publice locale de a
hotărî, în condițiile legii, finanțarea de la bugetele locale, în limita fondurilor alocate
anual cu această destinație, pe lângă operațiunile de expertizare tehnică a clădirilor
care prezintă risc seismic și activitățille de proiectare și execuție a lucrărilor de
intervenție în cazul locuințelor proprietate privată a persoanelor fizice.
S-a arătat că proiectul de Lege se încadrează în categoria legilor ordinare,
Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a adoptat propunerea
legislativă în şedinţa din 24 noiembrie 2014, Consiliul Legislativ avizează favorabil
proiectul de Lege, Guvernul susține adoptarea acestei inițiative legislative sub
rezerva însușirii observațiilor și propunerilor de la pct.II din punctul de vedere.
Supus dezbaterilor, respectivul proiect de Lege a fost adoptat cu unanimitate
de voturi.
La punctul 9 al ordinii de zi a fost prezentat propunerea legislativă privind
întreţinerea terenurilor intravilane ce fac obiectul proprietăţii particularilor (PL.x
229/2014), ce are ca obiect de reglementare instituirea unor obligații în sarcina
deținătorilor de terenuri virane sau de construcții începute și nefinalizate în intravilan,
în scopul asigurării respectării normelor de igienă și al îmbunătățirii calității mediului
înconjurător.
S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor ordinare,
Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a respins propunerea
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legislativă în şedinţa din 23 aprilie 2014, Consiliul Legislativ avizează favorabil
propunerea legislativă, Guvernul nu susține adoptarea inițiativei legislative.
Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost respinsă cu
majoritate de voturi.
La punctul 10 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege pentru
modificarea şi completarea Legii nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici
(PL.x 293/2015), ce are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii
nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, în sensul introducerii obligativității cunoașterii unei limbi
străine de circulație internațională de către persoanele care doresc să aceadă la o
funcție publică de conducere.
S-a arătat că proiectul de Lege se încadrează în categoria legilor organice,
Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a adoptat propunerea
legislativă în şedinţa din 2 iunie 2014, în condițiile articolului 75 alineatul (2) teza a
III-a din Constituția României, republicată, Consiliul Legislativ avizează favorabil
propunerea legislativă, Guvernul nu susține adoptarea inițiativei legislative.
Supus dezbaterilor, respectivul proiect de Lege a fost respins cu unanimitate
de voturi.
La punctul înscris suplimentar pe ordinea de zi a fost prezentat proiectul de
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind
salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri
în domeniul cheltuielilor publice (PL.x 576/2014), ce are ca obiect de reglementare
salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri
în domeniul cheltuielilor publice.
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 4 martie 2015, Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul de
Lege.
Supus dezbaterilor, respectivul proiect de Lege a fost amânat o săptămână
cu unanimitate de voturi de voturi.
În ziua de 12 martie 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.
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PREŞEDINTE,

SECRETAR,

Marin ALMĂJANU

Radu BABUȘ

Întocmit,
Consilier parlamentar, Andrei-Alexandru CHITIC

