Parlamentul României
Camera Deputaţilor
COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ,
AMENAJAREA TERITORIULUI ŞI ECHILIBRU ECOLOGIC
Bucureşti, 25.04.2013

PROCES VERBAL
din zilele de 23, 24 şi 25 aprilie 2013
Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru
ecologic şi-a desfăşurat lucrările în zile de 23, 24 şi 25 aprilie 2013.
La lucrările Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi
echilibru ecologic în ziua de 23 aprilie a.c., din numărul de 32 membri ai Comisiei
au fost prezenţi 29 deputaţi, fiind absenţi: domnul ministru Dragnea Nicolae-Liviu
(PSD), domnul deputat Oltean Ioan (PDL) şi doamna ministru Plumb Rovana (PSD).
La lucrările Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi
echilibru ecologic în ziua de 24 aprilie a.c., din numărul de 32 membri ai Comisiei
au fost prezenţi 29 deputaţi, fiind absenţi: domnul ministru Dragnea Nicolae-Liviu
(PSD), domnul deputat Oltean Ioan (PDL) şi doamna ministru Plumb Rovana (PSD).
La lucrările Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi
echilibru ecologic în ziua de 25 aprilie a.c., din numărul de 32 membri ai Comisiei
au fost prezenţi 29 deputaţi, fiind absenţi: domnul ministru Dragnea Nicolae-Liviu
(PSD), domnul deputat Oltean Ioan (PDL) şi doamna ministru Plumb Rovana (PSD).
La şedinţa Comisiei din 23 aprilie a.c au participat ca invitaţi: doamna Irina
Alexe, şef departament Relaţia cu Parlamentul Ministerul Afacerilor Interne, domnul
Suditu Bogdan, şef serviciu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei
Publice, domnul Buzaşu Septimiu, Secretar de Stat Ministerul Transporturilor,
doamna Volcinschi Lizeta, director Ministerul Transporturilor, domnul Valentin
Tănase, consilier Ministerul Transporturilor, doamna Icociu Cristina, secretar general
adjunct Ministerul Educației Naţionale, domnul Cojoc Marin, director general adjunct
Ministerul Finanţelor Publice, doamna Pecheanu Liliana, şef serviciu Ministerul
Finanţelor Publice, doamna Bulat Ştefania, consilier Ministerul Finanţelor Publice,
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domnul Dudaş Doru, director general Ministerul Finanţelor Publice şi doamna Elena
Mihăilă, consilier Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.
Lucrările şedinţei au fost conduse de către domnul deputat Almăjanu Marin,
preşedintele Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi
echilibru ecologic.
Pe ordinea de zi a şedinţei din data de 23 aprilie 2013 au figurat următoarele
puncte:
AVIZE
1. PL-x 104/2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.11/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului
nr.27/2011 privind transporturile rutiere
2. PL-x 108/2013 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.194/2002 privind regimul străinilor în România
3. PL-x 111/2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.12/2013 pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale şi
prorogarea unor termene
4. PL-x 112/2013 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.500/2002
privind finanţele publice
5. PL-x 113/2013 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.248/2005
privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate
6. PL-x 116/2013 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.13/2013 privind serviciile poştale
7. PL-x 117/2013 Proiect de Lege privind declararea zilei de 14 mai Ziua dreptului
internaţional umanitar
SESIZĂRI ÎN FOND
8. PL-x 156/2011 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.127/2010 pentru adoptarea unor măsuri destinate dezvoltării
economico-sociale a zonei "Delta Dunării"
9. PL-x 181/2011 Proiect de Lege privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de
publicitate
10. PL-x 100/2013 Propunere legislativă pentru schimbarea denumirii satului Brazii,
comuna Răduleşti, jud. Ialomiţa, în satul Răduleşti
11. PL-x 101/2013 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Anexei 1 la
Legea nr.2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României cu
modificările şi completările ulterioare
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La punctul 1 al ordinii de zi a fost prezentat Proiectul de Lege privind
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.11/2013 pentru modificarea şi
completarea Ordonanţei Guvernului nr.27/2011 privind transporturile rutiere (PL-x
104/2013), ce are ca obiect modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului
nr.27/2011 privind transporturile rutiere, în sensul reglementării mai stricte a
modalităţii de realizare a transportului rutier, contra cost, de mărfuri în trafic naţional,
cu vehicule rutiere a căror masă totală maximă autorizată este cuprinsă între 2,4 tone
şi 3,5 tone, a transportului rutier, contra cost, de persoane cu autovehicule având 9
locuri pe scaune, destinate prin construcţie şi echipate pentru transportul de persoane,
precum şi a transportului rutier, contra cost, de vehicule rutiere defecte sau care sunt
avariate, în scopul prevenirii unor evenimente rutiere cu consecinţe extrem de grave.
S-a arătat că proiectul de ordonanţă de urgenţă se încadrează în categoria
legilor ordinare, Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Procedură de
urgenţă, Senatul a adoptat proiectul de ordonanţă de urgenţă în şedinţa din 25
martie 2013, Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul de ordonanţă de
urgenţă.
Supus dezbaterilor, respectivul proiect de ordonanţă de urgenţă a fost avizat
favorabil cu unanimitate de voturi.
La punctul 2 al ordinii de zi a fost prezentat Proiectul de Lege pentru
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.194/2002 privind
regimul străinilor în România (PL-x 108/2013), ce are ca obiect de reglementare
crearea unui cadru legislativ transparent, mai clar, care să ofere posibilitatea
gestionării eficiente a problematicii străinilor luaţi în custodie publică de autorităţile
competente române şi, în acelaşi timp, de a crea instrumentele necesare punerii în
aplicare a unor măsuri care să diminueze riscul producerii unor evenimente negative.
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 02 aprilie 2013, vot în unanimitate, Consiliul Legislativ avizează
favorabil proiectul de lege.
Supus dezbaterilor, respectivul proiectul 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.12/2013 pentru reglementarea unor
măsuri financiar-fiscale şi prorogarea unor termene (PL-x 111/2013), ce are ca obiect
de reglementare instituirea unor măsuri financiar-fiscale şi prorogarea anumitor
termene prevăzute în unele acte normative. Astfel, se preconizează o procedură de
eşalonare la plată pentru obligaţiile fiscale administrate de Agenda Naţională de
Administrate Fiscală, lărgirea sferei de acordare a eşalonării la plată şi altor categorii
de obligaţii fiscale care în prezent sunt excluse, extinderea excepţiei de la obligaţia de
constituire a garanţiilor pentru unităţile şi instituţiile de drept public, modificări în
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domeniul consultantului fiscal şi al impozitului asupra veniturilor suplimentare
obţinute ca urmare a reglementării preţurilor din sectorul gazelor naturale.
S-a arătat că proiectul de ordonanţă de urgenţă se încadrează în categoria
legilor ordinare, Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Procedură de
urgenţă, Senatul a adoptat proiectul de ordonanţă de urgenţă în şedinţa din 08
aprilie 2013, Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul de ordonanţă de
urgenţă.
Supus dezbaterilor, respectivul proiect de ordonanţă de urgenţă a fost avizat
favorabil cu majoritate de voturi.
La punctul 4 al ordinii de zi a fost prezentat Proiectul de Lege pentru
modificarea şi completarea Legii nr.500/2002 privind finanţele publice (PL-x
112/2013), ce are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii
nr.500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, în
sensul instituirii de concepte şi reguli noi care să creeze un mecanism mai flexibil al
procesului bugetar.
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 08 aprilie 2013, Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul de
lege, Consiliului Economic şi Social 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 pentru
modificarea şi completarea Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulaţii a
cetăţenilor români în străinătate (PL-x 113/2013), ce are ca obiect de reglementare
modificarea şi completarea Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulaţii a
cetăţenilor români în străinătate, cu modificările şi completările ulterioare, în scopul,
corelării cu dispoziţiile Regulamentului (CE) nr.2252/2004 din 13 decembrie 2004 al
Consiliului privind standardele pentru elementele de securitate şi elementele
biometrice integrate în paşapoarte şi în documente de călătorie emise de statele
membre, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr.444/2009 al
Parlamentului European şi al Consiliului din 28 mai 2009, precum şi al corelării cu
prevederile Legii nr.287/2009 privind Codul civil, republicat cu modificările
ulterioare, şi cu cele ale Codului de procedură penală, republicat, cu modificările şi
completările ulterioare.
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 09 aprilie 2013, Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul de
lege.
Supus dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost amânat cu termen de
două săptămâni, cu unanimitate de voturi.
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La punctul 6 al ordinii de zi a fost prezentat Proiectul de Lege pentru
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.13/2013 privind serviciile poştale
(PL-x 116/2013), ce are ca obiect reglementarea prestării serviciilor poştale,
urmărindu-se, prin transpunerea noilor dispoziţii din dreptul Uniunii Europene,
crearea unui cadru normativ coerent, clar şi transparent, menit să asigure liberalizarea
completă a domeniului serviciilor poştale în România şi, totodată, garantarea
furnizării anumitor servicii, incluse în sfera serviciului universal, la tarife accesibile
tuturor utilizatorilor, pe întreg teritoriul naţional, cu respectarea anumitor standarde
minime de calitate. Drept consecinţă, cea mai mare parte din actuala reglementare în
domeniu va fi abrogată.
S-a arătat că proiectul de ordonanţă de urgenţă se încadrează în categoria
legilor ordinare, Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Procedură de
urgenţă, Senatul a adoptat proiectul de ordonanţă de urgenţă în şedinţa din 15
aprilie 2013, vot în unanimitate, Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul de
ordonanţă de urgenţă.
Supus dezbaterilor, respectivul proiectul de ordonanţă de urgenţă a fost
avizat favorabil cu unanimitate de voturi.
La punctul 7 al ordinii de zi a fost prezentată Proiectul de Lege privind
declararea zilei de 14 mai Ziua dreptului internaţional umanitar (PL-x 117/2013), ce
are ca obiect declararea zilei de 14 mai Zi a dreptului internaţional umanitar. În acest
sens, pentru a marca în mod corespunzător această dată, la nivel naţional sau local se
are în vedere organizarea de acţiuni şi activităţi specifice de diseminare a normelor
aplicabile dreptului internaţional umanitar. S-a dorit instituirea unei zile a dreptului
internaţional umanitar ca o confirmare a ataşamentului României faţă de valorile
dreptului internaţional umanitar. Propunerea pentru ziua de 14 mai a fost stabilită în
unanimitate de membrii Comisiei Naţionale de Drept Internaţional Umanitar, ca zi, la
nivel naţional, a dreptului internaţional umanitar. Această zi reprezintă data la care
România a ratificat, în anul 1954, Convenţiile de la Geneva din 12 august 1949.
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 15 aprilie 2013, (nr. voturi: DA= 120 NU=0 AB=0), Consiliul
Legislativ avizează favorabil proiectul de lege.
Supusă dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu
unanimitate de voturi.
La punctul 8 al ordinii de zi a fost prezentat Proiectul de Lege privind
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.127/2010 pentru adoptarea unor
măsuri destinate dezvoltării economico-sociale a zonei "Delta Dunării" (PL-x
156/2011), ce are ca obiect de reglementare instituirea unor măsuri destinate
dezvoltării economico - sociale a zonei „Delta Dunării”. Se preconizează modificarea
Ordonanţei Guvernului nr.27/1996 privind acordarea de facilităţi persoanelor care
domiciliază sau lucrează în localităţi din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei
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„Delta Dunării”, republicată, cu modificările ulterioare, a Legii nr.82/1993 privind
reconstituirea Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării”, cu modificările ulterioare,
precum şi modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.23/2008
privind pescuitul şi acvacultura, aprobată cu modificări şi completări prin Legea
nr.317/2009, cu modificările şi completările ulterioare.
S-a arătat că proiectul de ordonanţă de urgenţă se încadrează în categoria
legilor organice, Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Procedură de
urgenţă, Senatul a adoptat proiectul de ordonanţă de urgenţă în şedinţa din 24
martie 2011, (adoptată în condiţiile art.115 alin.5 teza a III-a din Constituţie),
Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul de ordonanţă de urgenţă.
Supus dezbaterilor, respectivul proiect de ordonanţă de urgenţă a fost
amânat cu termen de două săptămâni, cu unanimitate de voturi.
La punctul 9 al ordinii de zi a fost prezentat Proiectul de Lege privind
amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate (PL-x 181/2011), ce are ca obiect
de reglementare stabilirea cadrului general privind regulile de amplasare şi de
autorizare a mijloacelor de publicitate.
S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor ordinare,
Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a respins proiectul de lege în
şedinţa din 06 aprilie 2011, (nr. voturi: DA= 50 NU=58 AB=0), Consiliul Legislativ
avizează favorabil proiectul de lege.
Supus dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost adoptat cu unanimitate
de voturi.
La punctul 10 al ordinii de zi a fost prezentată Propunere legislativă pentru
schimbarea denumirii satului Brazii, comuna Răduleşti, jud. Ialomiţa, în satul
Răduleşti (PL-x 100/2013), ce are ca obiect de reglementare schimbarea denumirii
satului Brazii din componenţa comunei Raduleşti, judeţul Ialomiţa, în satul Raduleşti.
S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor ordinare,
Camera Deputaţilor este Primă Cameră Sesizată, Data la care se împlineşte
termenul constituţional pentru dezbatere si vot final: 16.05.2013, Consiliul
Legislativ avizează favorabil propunerea legislativă.
Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost amânată cu
termen de o lună, cu unanimitate de voturi.
La punctul 11 al ordinii de zi a fost prezentată Propunerea legislativă pentru
modificarea şi completarea Anexei 1 la Legea nr.2/1968 privind organizarea
administrativă a teritoriului României cu modificările şi completările ulterioare (PL-x
101/2013), ce are ca obiect de reglementare trecerea satelor Floreşti şi Dealu Secării
din componenţa comunei Poieneşti, judeţul Vaslui, în componenţa comunei
Alexandru Vlahuţă, judeţul Vaslui. Această măsura este determinată de faptul că cele
două sate au rămas de facto la comuna Alexandru Vlahuţă şi de jure aparţin comunei

7

Poieneşti, aspect ce determină numeroase disfuncţionalităţi din punct de vedere social
şi economic pentru populaţia acestora.
S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor organice,
Camera Deputaţilor este Primă Cameră Sesizată, Data la care se împlineşte
termenul constituţional pentru dezbatere si vot final: 16.05.2013, Consiliul
Legislativ avizează favorabil proiectul de lege.
Supus dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost amânat cu termen de o
lună, cu unanimitate de voturi.
În zilele de 24 şi 25 aprilie 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

Întocmit,
Consilier, Alina Tănase

SECRETAR,
Ion-Marcel CIOLACU

