
 
Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 

COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ ŞI 
AMENAJAREA TERITORIULUI  

 Bucureşti, 13.2.2014 
 

 
PROCES VERBAL 

din zilele de 10, 11, 12 şi 13 februarie 2014 
 
Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului şi-a desfăşurat 

lucrările în zilele de  10, 11, 12 şi 13 februarie 2014. 
 
La lucrările Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului în 

ziua de 10 februarie a.c., din numărul de 25 membri ai Comisiei au fost prezenţi 25 
deputaţi, ne participând la lucrările comisiei: domnii deputaţi Almăjanu Marin 
(PNL), Dobre Victor Paul (PNL), Dragnea Nicolae-Liviu (PSD) şi Simionescu 
Adrian Constantin (PSD), dar au fost înlocuiţi. 

 
La lucrările Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului în 

ziua de 11 februarie a.c., din numărul de 25 membri ai Comisiei au fost prezenţi 23 
deputaţi, ne participând la lucrările comisiei: domnul deputat Almăjanu Marin (PNL) 
şi domnul ministru Dragnea Nicolae-Liviu (PSD). 

 
La lucrările Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului în 

ziua de 12 februarie a.c., din numărul de 25 membri ai Comisiei au fost prezenţi 24 
deputaţi, ne participând la lucrările comisiei: domnul ministru Dragnea Nicolae-Liviu 
(PSD). 

 
La lucrările Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului în 

ziua de 13 februarie a.c., din numărul de 25 membri ai Comisiei au fost prezenţi 23 
deputaţi, ne participând la lucrările comisiei: domnul ministru Dragnea Nicolae-Liviu 
(PSD) şi domnul deputat Oltean Ioan (PDL). 

 
 

 La şedinţa din 10 februarie a.c. a participat ca invitat: domnul Chestor de 
poliţie Doru Dumitrescu - Subsecretar de Stat la Ministerul Afacerilor Interne. 
 

http://www.cdep.ro/pls/dic/cd.home1�
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 Lucrările şedinţelor au fost conduse de către domnul deputat Nistor Laurenţiu, 
vicepreşedintele Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic. 
 
 Pe ordinea de zi a şedinţei din data de 10 februarie 2014 a figurat următorul 
punct: 
 
 

SESIZARE ÎN FOND 
 

1.  PL-x 11/2014 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.92/1996 privind 
organizarea şi funcţionarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, a Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului 
Afacerilor Interne, precum şi a altor acte normative 

 
 
 La şedinţa din 11 februarie a.c. au participat ca invitaţi: doamna Dana Ionescu, 
şef serviciu Agenţia Domeniilor Statului, doamna Teodor Corina, coordonator 
Departamentul Relaţia cu Parlamentul, Ministerul Sănătăţii, domnul Cristian Petcu, 
Secretar de Stat Ministerul Culturii, doamna Anne Jugănaru, Secretar de Stat 
Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice, doamna Simion Ioana, director 
Agenţia Naţională pentru Locuinţe şi doamna Petcu Narcisa, director Agenţia 
Naţională pentru Locuinţe. 
 
 Lucrările şedinţelor din 11, 12 şi 13 februarie a.c. au fost conduse de domnul 
deputat Nistor Laurenţiu, vicepreşedintele Comisiei pentru administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului. 
 
 Pe ordinea de zi a şedinţei din data de 11 februarie 2014 au figurat următoarele 
puncte: 
 
 

AVIZ 
 

2.  PL-x 668/2013 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.194/7 noiembrie 2011 privind combaterea operaţiunilor cu produse susceptibile de 
a avea efecte psihoactive 

 
 

SESIZĂRI ÎN FOND 
 

3.  PL-x 459/2013 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea art.15 din Legea 
nr.24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din zonele urbane 

http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=264&cam=2&leg=2012
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=264&cam=2&leg=2012
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4.  PL-x 480/2013 Propunere legislativă pentru declararea zilei de 18 februarie Ziua 

Primarului 
5.  PL-x 547/2013 Propunere legislativă pentru completarea art.10 din Legea 

nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe 
6. PL-x 552/2013 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.35/2008 pentru 

alegerea Camerei Deputaţilor şi Senatului 
7. PL-x 582/2013 Propunere legislativă privind transmiterea unui teren din domeniul 

public al statului şi din administrarea Agenţiei Domeniilor Statului în domeniul 
public al comunei Manasia, judeţul Ialomiţa, şi în administrarea Consiliului Local al 
Comunei Manasia , judeţul Ialomiţa, în vederea extinderii cimitirului situat în satul 
Manasia 

8. PL-x 595/2013 Propunere legislativă pentru modificarea art.9 din Ordonanţa 
Guvernului nr.27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor 

9. PL-x 601/2013 Propunere legislativă privind modificarea art.1 din Legea nr.75/1994 
privind arborarea drapelului României, intonarea imnului naţional şi folosirea 
sigiliilor cu stema României de către autorităţile şi instituţiile publice 

10.  PL-x 646/2013 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.152 
din 15 iulie 1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe 

11.  PL-x 687/2013 Propunere legislativă pentru reintrarea în administraţia Statului a 
clădirii "Casa radio" din Calea Plevnei, Bucureşti, în vederea construirii unui 
complex muzeal şi de săli de conferinţe, cuprinzând inclusiv Muzeul Dictaturii 
Comuniste 

12.  E 107/BPI-290/E - COM(2013)800 COMUNICARE A COMISIEI Analiza anuală a 
creșterii pentru 2014 

  
 

La punctul 1 al ordinii de zi a fost prezentată Propunerea legislativă pentru 
modificarea Legii nr.92/1996 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de 
Telecomunicaţii Speciale, a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.30/2007 privind 
organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, precum şi a altor acte 
normative (PL-x 11/2014), ce are ca obiect de reglementare modificarea Legii 
nr.92/1996 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Telecomunicaţii 
Speciale, cu modificările şi completările ulterioare, modificarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului 
Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu 
modificările şi completările ulterioare, precum şi modificarea Legii nr.415/2002 
privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării. 

S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor organice, 
Camera Deputaţilor este Primă Cameră Sesizată, Procedură de urgenţă, Data la 
care se împlineşte termenul constituţional pentru dezbatere si vot 
final: 20.03.2014, Consiliul Legislativ avizează favorabil propunerea legislativă.  

Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost adoptată cu 
majoritate de voturi. 
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La punctul 2 al ordinii de zi a fost prezentată Propunerea legislativă pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.194/7 noiembrie 2011 privind combaterea 
operaţiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive (PL-x 668/2013), 
ce are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr. 194/2011 
privind combaterea operaţiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, 
altele decât cele prevăzute de acte normative în vigoare, cu modificările ulterioare. În 
Expunerea de motive se menţionează că, în prezent, se comercializează un număr 
mare de produse susceptibile a avea efecte psihoactive, după unele estimări peste 
1000, dintre care în România sunt interzise doar câteva zeci. Ca urmare, se 
preconizează modificarea şi completarea actului normativ de bază în vederea 
responsabilizării autorităţilor competente în a lua măsuri prin care să se limiteze 
comercializarea unor asemenea substanţe. 

S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor organice, 
Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a respins propunerea 
legislativă în şedinţa din 17 decembrie 2013, Consiliul Legislativ avizează favorabil 
propunerea legislativă, Guvernul nu susţine propunerea legislativă.  

Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost avizată negativ 
cu majoritate de voturi. 

 
La punctul 3 al ordinii de zi a fost prezentat Proiectul de Lege pentru 

modificarea şi completarea art.15 din Legea nr.24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din zonele urbane (PL-x 459/2013), ce are ca obiect 
completarea Legii nr.24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi 
din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în 
sensul că deciziile de tăiere a arborilor sănătoşi din spaţiile verzi, luate la nivelul 
administraţiilor publice locale, să nu poată fi puse în aplicare decât după obţinerea 
avizului agenţiei judeţene pentru protecţia mediului. 

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 6 noiembrie 2013, Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul 
de lege, Guvernul nu susţine proiectul de lege.  

Supus dezbaterilor, respectivul proiectul de lege a fost amânat cu termen de 
o săptămână, cu unanimitate de voturi. 

 
La punctul 4 al ordinii de zi a fost prezentată Propunerea legislativă pentru 

declararea zilei de 18 februarie Ziua Primarului (PL-x 480/2013), ce are ca obiect de 
reglementare declararea zilei de 18 februarie Ziua Primarului. Potrivit Expunerii de 
motive, „În ziua de 18 februarie 1926 au avut loc primele alegeri locale din România 
modernă”, iar prin prezenta propunere se intenţionează marcarea rolului instituţiei 
primarului în cadrul sistemului administraţiei publice locale. 

S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor ordinare, 
Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a respins propunerea 
legislativă în şedinţa din 6 noiembrie 2013, Consiliul Legislativ avizează favorabil 
propunerea legislativă.  
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Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost respinsă cu 
unanimitate de voturi. 

 
La punctul 5 al ordinii de zi a fost prezentată Propunerea legislativă pentru 

completarea art.10 din Legea nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale 
pentru Locuinţe (PL-x 547/2013), ce are ca obiect de reglementare modificarea 
articolului 10 din Legea nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru 
Locuinţe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, intervenţiile 
legislative având ca scop, potrivit Expunerii de motive, „necesitatea de a elimina 
preluarea unor imobile/terenuri în mod abuziv". 

S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor ordinare, 
Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a respins propunerea 
legislativă în şedinţa din 28 noiembrie 2013, Consiliul Legislativ avizează favorabil 
propunerea legislativă, Guvernul nu susţine propunerea legislativă.  

Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost respinsă cu 
majoritate de voturi. 

 
La punctul 6 al ordinii de zi a fost prezentată Propunerea legislativă privind 

modificarea Legii nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi Senatului (PL-x 
552/2013), ce are ca obiect de reglementare completarea art.3 din Legea nr.35/2008 
pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice 
locale, a Legii administraţiei publice locale nr.215/2001 şi a Legii nr.393/2004 
privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, în scopul 
limitării numărului de mandate ale parlamentarilor la cel mult două, „pentru 
îmbunătăţirea activităţii parlamentare şi pentru îmbunătăţirea percepţiei populaţiei în 
legătură cu Parlamentul şi creşterea încrederii în reprezentanţi”, potrivit Expunerii de 
motive. 

S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor organice, 
Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a respins propunerea 
legislativă în şedinţa din 27 noiembrie 2013, Consiliul Legislativ avizează favorabil 
propunerea legislativă, Guvernul nu susţine propunerea legislativă.  

Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost respinsă cu 
majoritate de voturi. 

 
La punctul 7 al ordinii de zi a fost prezentată Propunerea legislativă privind 

transmiterea unui teren din domeniul public al statului şi din administrarea Agenţiei 
Domeniilor Statului în domeniul public al comunei Manasia, judeţul Ialomiţa, şi în 
administrarea Consiliului Local al Comunei Manasia , judeţul Ialomiţa, în vederea 
extinderii cimitirului situat în satul Manasia (PL-x 582/2013), ce are ca obiect de 
reglementare transmiterea unui teren cu suprafaţa de 22.854 m2 din domeniul public 
al statului şi din administrarea Agenţiei Domeniilor Statului în domeniul public al 
comunei Manasia, judeţul lalomiţa, şi în administrarea Consiliului Local al Comunei 
Manasia, în vederea extinderii cimitirului situat în satul Manasia. Întrucât urmăreşte a 
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deroga de la o lege organică (şi anume de la Legea nr.213/1998 privind bunurile 
proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare), propunerea legislativă 
se înscrie în categoria legilor organice, prima Cameră sesizată fiind Senatul, în 
conformitate cu prevederile art.75 alin.(l) din Constituţia României, republicată. 

S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor organice, 
Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a respins propunerea 
legislativă în şedinţa din 9 decembrie 2013, Consiliul Legislativ avizează favorabil 
propunerea legislativă, Guvernul nu susţine propunerea legislativă.  

Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost respinsă cu 
majoritate de voturi. 

 
La punctul 8 al ordinii de zi a fost prezentată Propunerea legislativă pentru 

modificarea art.9 din Ordonanţa Guvernului nr.27/2002 privind reglementarea 
activităţii de soluţionare a petiţiilor (PL-x 595/2013), ce are ca obiect de 
reglementare modificarea art. 9 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 privind 
reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările 
ulterioare, în sensul majorării la 30 de zile a perioadei suplimentare cu care se poate 
prelungi termenul în care autorităţile sau instituţiile publice au obligaţia de a răspunde 
la petiţii în cazul în care aspectele sesizate prin petiţie necesită o informare şi o 
cercetare mai amănunţite. În prezent, acest termen este de 15 zile şi el se adaugă 
termenului general de 30 de zile prevăzut de art. 8 din Ordonanţa Guvernului nr. 
27/2002. 

S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor ordinare, 
Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a respins propunerea 
legislativă în şedinţa din 10 decembrie 2013, Consiliul Legislativ avizează favorabil 
propunerea legislativă, Guvernul nu susţine propunerea legislativă.  

Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost respinsă cu 
unanimitate de voturi. 

 
La punctul 9 al ordinii de zi a fost prezentată Propunerea legislativă privind 

modificarea art.1 din Legea nr.75/1994 privind arborarea drapelului României, 
intonarea imnului naţional şi folosirea sigiliilor cu stema României de către 
autorităţile şi instituţiile publice (PL-x 601/2013), ce are ca obiect de reglementare 
modificarea art. l din Legea nr.75/1994 privind arborarea drapelului României, 
intonarea imnului naţional şi folosirea sigiliilor cu stema României de către 
autorităţile şi instituţiile publice, în sensul aplicării pe drapel a stemei României, 
ţinând seama de importanţa acestui simbol naţional. 

S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor ordinare, 
Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a respins propunerea 
legislativă în şedinţa din 9 decembrie 2013, Consiliul Legislativ avizează favorabil 
propunerea legislativă, Guvernul nu susţine propunerea legislativă.  

Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost respinsă cu 
unanimitate de voturi. 
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La punctul 10 al ordinii de zi a fost prezentată Propunerea legislativă pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.152 din 15 iulie 1998 privind înfiinţarea Agenţiei 
Naţionale pentru Locuinţe (PL-x 646/2013), ce are ca obiect completarea alin.(2) al 
art. 10 din Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul reglementării 
posibilităţii achitării în rate a preţului locuinţelor dobândite în condiţiile Legii 
nr.85/1992 privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie construite din 
fondurile satului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor ordinare, 
Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a respins propunerea 
legislativă în şedinţa din 10 decembrie 2013, Consiliul Legislativ avizează favorabil 
propunerea legislativă, Guvernul nu susţine propunerea legislativă.  

Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost respinsă cu 
majoritate de voturi. 

 
La punctul 11 al ordinii de zi a fost prezentată Propunerea legislativă pentru 

reintrarea în administraţia Statului a clădirii "Casa radio" din Calea Plevnei, 
Bucureşti, în vederea construirii unui complex muzeal şi de săli de conferinţe, 
cuprinzând inclusiv Muzeul Dictaturii Comuniste (PL-x 687/2013), ce are ca obiect 
de reglementare al prezentei propuneri legislative îl constituie reluarea în 
administrarea statului, prin Ministerul Culturii, a fostului obiectiv de investiţii „Casa 
Radio”, în scopul construirii unui complex de muzee şi săli de conferinţe. 

S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor ordinare, 
Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a respins propunerea 
legislativă în şedinţa din 17 decembrie 2013, Consiliul Legislativ avizează negativ 
propunerea legislativă, Guvernul nu susţine propunerea legislativă.  

Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost respinsă cu 
majoritate de voturi. 

 
La punctul 12 al ordinii de zi a fost prezentat COM(2013)800 - 

COMUNICARE A COMISIEI Analiza anuală a creșterii pentru 2014 (E 107/BPI-
290/E), ce are ca obiect de reglementare examinarea fondului (conţinutului) 
propunerii - privind încălcarea principiului subsidiarităţii.  

Supus dezbaterilor, respectivul COM a fost avizat favorabil cu unanimitate 
de voturi. 

 
 
 
În zilele de 12 şi 13 februarie 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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                 VICEPREŞEDINTE,                            SECRETAR, 

                         Nistor Laurenţiu                  Ion-Marcel CIOLACU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit, 
Consilier, Alina Tănase 

http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=264&cam=2&leg=2012
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