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PROCES VERBAL 

din zilele de 26, 27, 28 și 29 ianuarie 2015 
 
Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului şi-a desfăşurat 

lucrările în zilele de  26, 27, 28 și 29 ianuarie 2015. 
 
 
La lucrările Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului în 

zilele de de  26, 27, 28 și 29 ianuarie a.c., din numărul de 24 membri ai Comisiei au 
fost prezenţi 21 deputaţi, neparticipând la lucrările comisiei:  domnul ministru 
Dragnea Nicolae-Liviu (PSD), domnul deputat Motreanu Dan Ștefan (PNL) și 
domnul deputat Oltean Ioan (PDL). 
 
 
 Lucrările şedinţei din 26 ianuarie a.c. au fost conduse de domnul deputat 
Marin Almăjanu, preşedintele Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea 
teritoriului. 
 
 
 Pe ordinea de zi a şedinţei din data de 26 ianuarie 2014 au figurat următoarele 
puncte: 
 
 

 
SESIZĂRI ÎN FOND 

 
 

1. Plx. 229/2014 Propunere legislativă privind întreţinerea terenurilor intravilane ce fac 
obiectul proprietăţii particularilor; 

2. Plx. 372/2014 Propunere legislativă pentru completarea lit.b) al art.5 din Ordonanţa 
Guvernului nr.36/2006 privind unele măsuri pentru funcţionarea sistemelor 
centralizate de alimentare cu energie termică a populaţiei; 
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3. PLx. 380/2014 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.18/2009 privind creşterea performanţei energetice a 
blocurilor de locuinţe; 

4. PLx. 476/2014 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.5/2014 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.196/2008 
privind înfiinţarea activităţii de derulare şi gestionare a proiectelor de înfrăţire 
instituţională finanţate de Uniunea Europeană, pentru care România are calitate de 
donator de asistenţă tehnică; 

5. PLx. 483/2014 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.13/2014 
privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare. 

 
 
La punctul 1 al ordinii de zi a fost prezentată propunerea legislativă privind 

întreţinerea terenurilor intravilane ce fac obiectul proprietăţii particularilor (Plx. 
299/2014), 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 mediului 
înconjurător. 

S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor ordinare, 
Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a adoptat propunerea 
legislativă în şedinţa din 23 aprilie 2014, Consiliul Legislativ avizează favorabil 
propunerea legislativă, Guvernul nu susține adoptarea inițiativei legislative. 

Supusă dezbaterilor, respectiva propunerea legislativă a fost amânată cu 
unanimitate de voturi. 

 
 
La punctul 2 al ordinii de zi a fost prezentată propunerea legislativă pentru 

completarea lit.b) al art.5 din Ordonanţa Guvernului nr.36/2006 privind unele măsuri 
pentru funcţionarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a 
populaţiei (Plx. 372/2014), ce are ca obiect de reglementare modificarea lit.b) al art.5 
din Ordonanţa Guvernului nr.36/2006 privind unele măsuri pentru funcţionarea 
sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populaţiei, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr.483/2006, cu modificările şi completările 
ulterioare, în sensul preconizării ca producătorii de energie termică să poată achita în 
avans consumul de gaze naturale nu doar furnizorilor de gaze naturale, aşa cum este 
prevăzut acum, ci şi transportatorilor şi distribuitorilor de gaze naturale. 

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 24 iunie 2014, Consiliul Legislativ avizează negativ 
propunerea legislativă, Guvernul nu susține adoptarea inițiativei legislative. 

Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost amânată cu 
unanimitate de voturi. 
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La punctul 3 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.18/2009 privind 
creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe (PLx. 380/2014), ce are ca 
obiect de reglementare modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de 
locuinţe, cu modificările și completările ulterioare, stabilind lucrările de intervenție 
pentru creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe construite după 
proiecte elaborate până în anul 1990 (în prezent, lucrările se realizează după proiecte 
elaborate în perioada 1950-1990). 

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 24 iunie 2014, Consiliul Legislativ avizează favorabil propunerea 
legislativă, Guvernul  susține adoptarea inițiativei legislative. 

Supus dezbaterilor, respectivul proiect de Lege a fost amânat cu unanimitate 
de voturi. 

 
 
La punctul 4 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.5/2014 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.196/2008 privind înfiinţarea activităţii de 
derulare şi gestionare a proiectelor de înfrăţire instituţională finanţate de Uniunea 
Europeană, pentru care România are calitate de donator de asistenţă tehnică (PLx. 
476/2014), ce are ca obiect de reglementare extinderea cadrului legal și la contractele 
de asistență tehnică, creându-se posibilitatea participării instituțiilor românești și la 
implementarea contractelor de asistență tehnică, fiind adăugat în însăși denumirea 
calității de ”Autoritate Administrativă de înfrățire Instituțională, sintagma ”Asistență 
tehnică”, noua denumire fiind Autoritatea Administrativă de înfrățire Instituțională și 
de Asistență Tehnică. Un alt aspect relevant de experiența practică, care a necesitat o 
modificare legislativă, l-a constituit categoria cheltuielilor eligibile ce urmează să fie 
efectuate pentru activitatea de înfrățire instituțională. 

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 1 octombrie 2014, Consiliul Legislativ avizează favorabil propunerea 
legislativă. 

Supus dezbaterilor, respectivul proiect de Lege a fost amânat cu unanimitate 
de voturi. 

 
 
La punctul 5 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.13/2014 privind reglementarea unor măsuri 
fiscal-bugetare (PLx. 483/2014), ce are ca obiect de reglementare unor măsuri fiscal-
bugetare, prin modificarea art.2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.101/2011, 
aprobată cu completări prin Legea nr.382/2013, în sensul stabilirii destinației sumelor 
obținute din vânzarea imobilelor administrate. 
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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 1 octombrie 2014, Consiliul Legislativ avizează favorabil propunerea 
legislativă. 

Supus dezbaterilor, respectivul proiect de Lege a fost amânat cu unanimitate 
de voturi. 
 

 
În zilele de 27, 28 și 29 ianuarie 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. 

 
 
 

PREŞEDINTE, 

Marin ALMĂJANU 

SECRETAR, 

Constantin AVRAM 

 

 

 

 
Întocmit, 
Consilier parlamentar, Andrei-Alexandru CHITIC 
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