
 
        

 
Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 

COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ, AMENAJAREA TERITORIULUI SI 
ECHILIBRU ECOLOGIC 

 
AVIZE 

 
1. PL-x 371/2013 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.64/2013 privind înfiinţarea şi acreditarea fondurilor mutuale pentru gestionarea 
riscurilor în agricultură şi acordarea de compensaţii financiare membrilor pentru 
pierderile economice cauzate de boli ale animalelor, ale plantelor sau de un incident de 
mediu 

2. Pl-x 372/2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.71/2013 pentru modificarea şi completarea 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 şi 
pentru prorogarea unui termen 

3. Pl-x 377/2013 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative 

 
SESIZĂRI ÎN FOND 

 
4. PL-x 211/2011 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii apelor 

nr.107/1996 
5. Pl-x 41/2012 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.101/2011 privind reglementarea condiţiilor pentru vânzarea imobilelor, proprietate 
privată a statului , aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului 
Protocolului de Stat "a imobilelor proprietatea Regiei Autonome "Administraţia 
Patrimoniului Protocolului de Stat", precum şi pentru modificarea unor acte normative 

6. Pl-x 161/2013 Proiect de Lege privind transmiterea unui teren din administrarea 
Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, prin Administraţia Rezervaţiei Biosferei 
"Delta Dunării", în administrarea Consiliului Judeţean Tulcea 

7. PL-x 216/2013 Proiect de Lege pentru modificarea art.6 alin.(1) din Legea nr.67/2004 
pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale 

8. PL-x 226/2013 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi 
pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar 

9.  PL-x 285/2013 Propunere legislativă privind pajiştile permanente şi pentru modificarea 
şi completarea unor acte normative în domeniu 
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10.  Pl-x 316/2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.60/2013 pentru completarea art.4 alin.(1) din Legea nr.349/2007 privind reorganizarea 
cadrului instituţional în domeniul managementului substanţelor chimice 

 
Pe ordinea de zi a figurat următorul punct suplimentar: 
 
 

SESIZARE ÎN FOND 
 

11. PL-x 409/2013 Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.165/2013 
privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, 
a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România 

 
 
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  majoritate 
de voturi. 
La punctul 3 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost avizată favorabil cu  
unanimitate de voturi. 
La punctul 4 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost amânat cu unanimitate de 
voturi. 
La punctul 5 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost adoptat cu unanimitate de 
voturi. 
La punctul 6 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost adoptată cu  unanimitate 
de voturi. 
La punctul 7 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost adoptat cu unanimitate de 
voturi. 
La punctul 8 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost amânat cu  unanimitate de 
voturi. 
La punctul 9 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost amânată cu  unanimitate 
de voturi. 
La punctul 10 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost adoptat cu  unanimitate de 
voturi. 
La punctul 11 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu  
unanimitate de voturi. 
 
 
În zilele de 30 şi 31 octombrie 2013, lucrările s-au desfăşurat în cadrul grupurilor de lucru 
constituite în vederea studierii proiectelor de lege şi a altor documente înregistrate la 
Comisie.     
 
 

PREŞEDINTE, 

Marin ALMĂJANU 


