Parlamentul României
Camera Deputaţilor
COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ,
AMENAJAREA TERITORIULUI ŞI ECHILIBRU ECOLOGIC
Bucureşti, 7.11.2013

PROCES VERBAL
din zilele de 5, 6 şi 7 noiembrie 2013
Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic
şi-a desfăşurat lucrările în zile de 5, 6 şi 7 noiembrie 2013.
La lucrările Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi
echilibru ecologic în ziua de 5 noiembrie a.c., din numărul de 36 membri ai Comisiei au
fost prezenţi 34 deputaţi, fiind absenţi: domnul ministru Dragnea Nicolae-Liviu (PSD) şi
doamna ministru Plumb Rovana (PSD), nu au participat la lucrările comisiei.
La lucrările Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi
echilibru ecologic în ziua de 6 noiembrie a.c., din numărul de 36 membri ai Comisiei au
fost prezenţi 34 deputaţi, fiind absenţi: domnul ministru Dragnea Nicolae-Liviu (PSD) şi
doamna ministru Plumb Rovana (PSD), nu au participat la lucrările comisiei.
La lucrările Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi
echilibru ecologic în ziua de 7 noiembrie a.c., din numărul de 36 membri ai Comisiei au
fost prezenţi 33 deputaţi, fiind absenţi: domnul ministru Dragnea Nicolae-Liviu (PSD),
domnul deputat Oltean Ioan (PDL) şi doamna ministru Plumb Rovana (PSD), nu au
participat la lucrările comisiei.
La şedinţa Comisiei din 5 noiembrie a.c au participat ca invitaţi: domnul Andrei
Constantin, vicepreşedinte Agenţia Nucleară şi pentru Deşeuri Radioactive, domnul
Alexandru Nastase, Secretar de Stat Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură şi
Investiţii Străine, doamna Irina Alexe, chestor de poliţie Ministerul Afacerilor Interne,
domnul Gabriel Onaca, Secretar de Stat Ministerul Fondurilor Europene, doamna
Mariana Nanu, consilier Ministerul Fondurilor Europene şi domnul Pietro Pavoni,
consilier diplomat Ministerul Afacerilor Externe.
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Lucrările şedinţelor au fost conduse de către domnul deputat Laurenţiu Nistor,
vicepreşedintele Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi
echilibru ecologic.
Pe ordinea de zi a şedinţei din data de 5 noiembrie 2013 au figurat următoarele
puncte:

AVIZE
1. PL-x 381/2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.76/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea
acestora pentru obiectivul convergenţă
2. Pl-x 382/2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.84/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea
acestora pentru obiectivul convergenţă
3. Pl-x 386/2013 Proiect de Lege privind transmiterea unor terenuri cu suprafaţa totală de
5050 mp, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Academiei de Ştiinţe
Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" - Staţiunea de Cercetare - Dezvoltare
pentru Creşterea Bovinelor Arad, în administrarea Departamentului pentru Proiecte de
Infrastructură şi Investiţii Străine, în vederea realizării de către Compania Naţională de
Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. a obiectivului de investiţie
"Autostrada Arad - Timişoara - Lugoj " -"Varianta de ocolire Arad cu profil de
autostradă"
4. Pl-x 387/2013 Proiect de Lege privind transmiterea unor terenuri în suprafaţă totală de
1.782 mp, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Academiei de Ştiinţe
Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișeşti " - Institutul de Cercetare - Dezvoltare
pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor - Palas, judeţul Constanţa, în administrarea
Departamentului pentru Proiecte de infrastructură şi Investiţii Străine, în vederea
realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România
-S.A. a obiectivului de investiţii "Varianta de ocolire a municipiului Constanţa"
5. Pl-x 394/2013 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbru
6. Pl-x 403/2013 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.14/2013
privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat
a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu
legislaţia din domeniul achiziţiilor publice
7. Pl-x 404/2013 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative
din domeniul migraţiei şi azilului
8. Pl-x 407/2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.19/2013
pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare privitoare la Institutul European din
România
9. Pl-x 415/2013 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.17/2013 cu
privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2013

3

10. Pl-x 419/2013 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei
Guvernului nr.11/2003 privind gospodărirea în siguranţă a deşeurilor radioactive,
precum şi a Legii nr.111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea,
autorizarea şi controlul activităţilor nucleare

SESIZARE ÎN FOND
11. Pl-x 364/2013 Propunere legislativă privind modificarea şi completarea art.9 alin.(3) şi
alin.(4) din Legea nr.393/2004 privind statutul aleşilor locali
La punctul 1 al ordinii de zi a fost prezentat Proiectul de Lege privind aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.76/2013 pentru modificarea şi completarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.64/2009 privind gestionarea financiară a
instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă (PL-x
381/2013), ce are ca obiect de reglementare al prezentului proiect de ordonanţă de
urgenţă îl constituie modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea
acestora pentru obiectivul convergent, în sensul creşterii gradului de absorbţie a
fondurilor europene.
S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor organice, Camera
Deputaţilor este Cameră Decizională, Procedură de urgenţă, Senatul a adoptat
proiectul de lege în şedinţa din 16 octombrie 2013, Consiliul Legislativ avizează
favorabil proiectul de lege.
Supus dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu
unanimitate de voturi.
La punctul 2 al ordinii de zi a fost prezentat Proiectul de Lege privind aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.84/2013 pentru modificarea şi completarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.64/2009 privind gestionarea financiară a
instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă (Pl-x
382/2013), ce are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor
structurale utilizarea acestora pentru obiectivul convergent, aprobată cu modificări prin
Legea nr.362/2009, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea extinderii
aplicabilităţii mecanismului decontării cererilor de plată pentru condiţiile specifice
programelor finanţate prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor
Umane, asigurarea operativă a fondurilor şi surselor necesare Autorităţii de management
pentru efectuarea tuturor tipurilor de plăţi, asigurarea funcţionalităţii sistemului
mecanismului cererilor de plată pentru toţi beneficiarii finali şi asigurarea funcţionalităţii
sistemului mecanismului decontării cererilor de plată la beneficiarii finali privaţi.
S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor organice, Camera
Deputaţilor este Cameră Decizională, Procedură de urgenţă, Senatul a adoptat
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proiectul de lege în şedinţa din 16 octombrie 2013, 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
transmiterea unor terenuri cu suprafaţa totală de 5050 mp, aflate în domeniul public al
statului, din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe IonescuŞişeşti" - Staţiunea de Cercetare - Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Arad, în
administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine, în
vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din
România - S.A. a obiectivului de investiţie "Autostrada Arad - Timişoara - Lugoj " "Varianta de ocolire Arad cu profil de autostradă" (Pl-x 386/2013), ce are ca obiect de
reglementare transmiterea unor terenuri, cu suprafaţa totală de 5050 mp, aflate în
domeniul public al statului şi în administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice
„Gheorghe Ionescu-Şişeşti”- Staţiunea de Cercetare - Dezvoltare pentru Creşterea
Bovinelor Arad, în administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură şi
Investiţii Străine, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi
Drumuri Naţionale din România - S.A. a obiectivului de investiţie „Autostrada Arad Timişoara - Lugoj” - „Varianta de ocolire Arad cu profil de autostradă”.
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 16 octombrie 2013, 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 privind
transmiterea unor terenuri în suprafaţă totală de 1.782 mp, aflate în domeniul public al
statului, din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe IonescuȘișeşti " - Institutul de Cercetare - Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor Palas, judeţul Constanţa, în administrarea Departamentului pentru Proiecte de
infrastructură şi Investiţii Străine, în vederea realizării de către Compania Naţională de
Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România -S.A. a obiectivului de investiţii "Varianta
de ocolire a municipiului Constanţa" (Pl-x 387/2013), ce are ca obiect de reglementare
transmiterea unor terenuri în suprafaţa totală de 1.782 mp, aflate în domeniul public al
statului, din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu Şişeşti - Institutul de Cercetare - Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor Palas, judeţul Constanţa, în administrarea Departamentului pentru Proiecte de
Infrastructură şi Investiţii Străine, în vederea realizării obiectivului de investiţii
„Varianta de ocolire a municipiului Constanţa”, de către Compania Naţională de
Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A.
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 16 octombrie 2013, Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul de lege.
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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 aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbru (Pl-x
394/2013), ce are ca obiect de reglementare taxele judiciare de timbru, în Nota de
fundamentare arătându-se că modificarea cadrului legal de desfăşurare a procesului civil
prin adoptarea Codului de procedură civilă şi punerea în aplicare a noilor instituţii
adoptate prin Codul civil impune revizuirea urgentă a legislaţiei în materia taxelor
judiciare de timbru, care trebuie să reflecte noua structură şi dinamica a procesului civil,
noile garanţii procedurale acordate părţilor pentru asigurarea unui proces echitabil,
precum şi acoperirea costurilor suplimentare pentru dezvoltarea infrastructurii,
pregătirea personalului din sistemul justiţiei etc.
S-a arătat că proiectul de lege 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 21 octombrie 2013, Consiliul
Legislativ avizează favorabil proiectul de lege.
Supus dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu
unanimitate de voturi.
La punctul 6 al ordinii de zi a fost prezentat Proiectul de Lege pentru aprobarea
Ordonanţei Guvernului nr.14/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare
pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate
pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice (Pl-x
403/2013), ce are ca obiect de reglementare adoptarea unor măsuri pentru asigurarea
creşterii gradului de absorbţie a fondurilor structurale alocate României în perioada
2007-2013, în sensul creării cadrului legislativ care să permită suportarea de la bugetul
de stat a creanţelor bugetare rezultate din corecţiile financiare aplicate pentru neregulile
constatate în desfăşurarea procedurilor de achiziţii 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 21 octombrie 2013, Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul de lege.
Supus dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu
unanimitate de voturi.
La punctul 7 al ordinii de zi a fost prezentat Proiectul de Lege pentru modificarea
şi completarea unor acte normative din domeniul migraţiei şi azilului (Pl-x 404/2013),
ce are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea unor acte normative din
domeniul migraţiei şi azilului. Demersul legislativ vizează, printre altele, distincţia mai
clară dintre categoriile de străini care pot solicita acordarea dreptului de şedere pe
termen lung, introducerea unui nou caz de încetare a acestui drept obţinut în baza unei
protecţii internaţionale anulată, statutul membrilor de familie ai beneficiarilor protecţiei
internaţionale care au fost îndepărtaţi din statul membru unde aveau drept de şedere pe
termen lung.
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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 21 octombrie 2013, Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul de lege.
Supus 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 Guvernului nr.19/2013 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare
privitoare la Institutul European din România (Pl-x 407/2013), ce are ca obiect de
reglementare modificarea prevederii referitoare la stabilirea numărului de posturi al
Institutului European din România, prin înlocuirea reglementării actuale, în care se
prevede în mod expres numărul de posturi (respectiv 85 de posturi), cu o normă
generică, conform căreia numărul de posturi alocat Institutului este prevăzut în hotărârea
de organizare şi funcţionare a Ministerului Afacerilor Externe, institute prin intermediul
căreia se asigură finanţarea Institutului.
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 22 octombrie 2013, Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul de lege.
Supus dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu
unanimitate de voturi.
La punctul 9 al ordinii de zi a fost prezentat Proiectul de Lege pentru aprobarea
Ordonanţei Guvernului nr.17/2013 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul
2013 (Pl-x 415/2013), ce are ca obiect de reglementare rectificarea bugetului de stat pe
anul 2013, în sensul diminuării veniturilor cu suma de 1.909,3 milioane lei şi al
cheltuielilor cu suma de 704,7 milioane lei, cu majorarea corespunzătoare a deficitului
bugetar cu suma de 1.204,6 milioane lei.
S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor organice,
Camera Deputaţilor şi Senatul sunt Camere Decizionale, Consiliul Legislativ
avizează favorabil proiectul de lege.
Supus dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu
unanimitate de voturi.
La punctul 10 al ordinii de zi a fost prezentat Proiectul de Lege pentru
modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.11/2003 privind gospodărirea în
siguranţă a deşeurilor radioactive, precum şi a Legii nr.111/1996 privind desfăşurarea în
siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare (Pl-x 419/2013),
ce are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.
11/2003 privind gospodărirea în siguranţă a deşeurilor radioactive, republicată, cu
modificările ulterioare, precum şi a Legii nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă,
reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare. În Expunerea de motive, se precizează că intervenţiile
preconizate vor transpune în legislaţia internă prevederile Directivei 2011/70/ EURO
ATOM a Consiliului de instituire a unui cadru comunitar pentru gestionarea
responsabilă şi în condiţii de siguranţă a combustibilului uzat şi a deşeurilor radioactive.
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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 28 octombrie 2013, Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul de lege.
Supus dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu
unanimitate de voturi.
La punctul 11 al ordinii de zi a fost prezentată Propunerea legislativă privind
modificarea şi completarea art.9 alin.(3) şi alin.(4) din Legea nr.393/2004 privind
statutul aleşilor locali (Pl-x 364/2013), ce are ca obiect de reglementare modificarea
art.9 alin. (3) şi (4) din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu
modificările şi completările ulterioare, în sensul constatării de către prefect, prin ordin, a
încetării de drept a mandatului de consilier local sau de consilier judeţean, şi nu prin
hotărâre a consiliului local sau a consiliului judeţean, astfel cum se prevede în prezent.
S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor organice,
Camera Deputaţilor este Primă Cameră Sesizată, Data la care se împlineşte termenul
constituţional pentru dezbatere si vot final: 27.11.2013, Consiliul Legislativ
avizează favorabil propunerea legislativă.
Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost amânată cu termen
de o săptămână, cu unanimitate de voturi.
În zilele de 6 şi 7 noiembrie 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.

VICEPREŞEDINTE,
Laurenţiu NISTOR

Întocmit,
Consilier, Alina Tănase

SECRETAR,
Ion-Marcel CIOLACU

