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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI
din 15 - 17 octombrie 2013
Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic
şi-a desfăşurat lucrările în intervalul 15 - 17 octombrie 2013.
La şedinţa din 15 octombrie a.c. au participat ca invitaţi: domnul Lăcătuşu
Gheorghe, consilier Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, doamna Tîrchilă
Luminiţa, consilier Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice, doamna Carmen
Guran, consilier Ministerul Afacerilor Externe, doamna Baciu Vasilica, şef serviciu
Ministerul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, domnul Iulian Matache,
Secretar de Stat Ministerul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, doamna Elena
Mihăilă, şef cabinet Ministerul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, doamna
Saru Denisa, şef serviciu Ministerul Finanţelor Publice, domnul Daniel Marinescu,
director general Ministerul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, domnul Codrin
Scutaru, Secretar de Stat Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor
Vârstnice şi doamna Mihaela Grecu, director Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei
Sociale şi Persoanelor Vârstnice.
Lucrările şedinţelor din 15 octombrie a.c. au fost conduse de către domnul deputat
Almăjanu Marin, preşedintele Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea
teritoriului şi echilibru ecologic.
În data de 15 octombrie 2013 pe ordinea de zi au figurat următoarele puncte:
AVIZE
1. PL-x 326/2013 Proiect de Lege pentru modificarea art.1 din Ordonanţa Guvernului
nr.26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul
de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională

2. Pl-x 334/2013 Proiect de Lege privind
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.58/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr.283/2010 privind
camerele pentru agricultură, industrie alimentară, piscicultură, silvicultură şi
dezvoltare rurală şi pentru abrogarea art. II din Legea nr.122/2012 pentru modificarea
şi completarea Legii nr.283/2010 privind camerele pentru agricultură, silvicultură şi
dezvoltare rurală
3. Pl-x 338/2013 Propunere legislativă privind modificarea alin.(2) al art.1 din Ordonanţa
de urgenţă a Guvernului nr.24/2010 privind implementarea programului de încurajare
a consumului de fructe proaspete în şcoli
4. Pl-x 345/2013 Proiect de Lege privind trecerea Centrului Naţional de Cultură a
Romilor - Romano Kher din subordinea Ministerului Culturii în subordinea Agenţiei
Naţionale pentru Romi
5. Pl-x 346/2013 Proiect de Lege privind unele măsuri pentru reorganizarea Ministerului
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea
acestuia
SESIZĂRI ÎN FOND
6. PL-x 540/2010 Proiect de Lege privind criza financiară şi insolvenţa unităţilor
administrativ - teritoriale
7. Pl-x 262/2013 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.215
din 23 aprilie 2001 a administraţiei publice locale
8. 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
9. Pl-x 341/2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.27/2013
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.70/2011
privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece
10. Pl-x 342/2013 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.12/2013
privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare
11. E 85-s/BPI-235/E-s COM(2013)620 - Propunere de REGULAMENT AL
PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI privind prevenirea şi
gestionarea introducerii şi răspândirii speciilor alogene invazive
12. E 87-s/BPI-237/E-s COM(2013)516 - Propunere de REGULAMENT AL
PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI de modificare a
Regulamentului (CE) nr. 1013/2006 privind transferurile de deşeuri
La punctul 1 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat negativ cu
unanimitate de voturi.
La punctul 2 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu
unanimitate de voturi.
La punctul 3 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost avizată negativ cu
majoritate de voturi.
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La punctul 4 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu
unanimitate de voturi.
La punctul 5 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu
unanimitate de voturi.
La punctul 6 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost respins cu unanimitate de
voturi.
La punctul 7 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost adoptată cu
unanimitate de voturi.
La punctul 8 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost amânat cu termen de două
săptămâni, cu unanimitate de voturi.
La punctul 9 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost adoptat 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 COM avizat favorabil cu unanimitate de voturi.
La punctul 12 al ordinii de zi, respectivul COM avizat favorabil cu unanimitate de
voturi.
La lucrările Comisiei din 15 şi 16 octombrie 2013 din totalul celor 36 de membri
au fost prezenţi 31 deputaţi, după cum urmează:
Almăjanu Marin (PNL), Cseke Attila-Zoltán (UDMR), Nistor Laurenţiu (PSD), Ciolacu
Ion-Marcel (PSD), Thuma Hubert Petru Ştefan (PNL), Avram Constantin (PC), Babuş
Radu (PSD), Boboc Valentin Gabriel (PSD), Simona BUCURA-OPRESCU (PSD), Călin
Ion (PSD), Chebac Eugen (PSD), Cioată Cezar (PC), Ciurariu Florin (PNL), Fonta Nuţu
(PP-DD), Gheorghe Florin (PDL), Horga Vasile (PNL), Manea Victor-Gheorghe (PNL),
Marcoci Vlad (PSD), Marocico Ion (Mino.), Moldovan Carmen Ileana (PSD), Moldovan
Ioan (PC), Oltean Ioan (PDL), Palăr Ionel (PNL), Popescu Florin Aurelian (PDL), Răţoi
Neculai (PSD), Rotaru Răzvan (PC), Simedru Dan Coriolan (PNL), Simionescu Adrian
Constantin (PSD), Surdu Raluca (PNL), Urcan Ionaş-Florin (PDL), Vlădoiu Aurel (PSD).
Domnul ministru Dragnea Nicolae-Liviu (PSD), domnul deputat Frăticiu Gheorghe
(PSD) şi doamna ministru Plumb Rovana (PSD), nu au participat la lucrările comisiei.
Domnii deputaţi Dobre Victor Paul (PNL) şi Oajdea Daniel Vasile (PP-DD) au fost
plecaţi în delegaţie.
La lucrările Comisiei din 17 octombrie 2013 din totalul celor 36 de membri au
fost prezenţi 32 deputaţi, după cum urmează:
Almăjanu Marin (PNL), Cseke Attila-Zoltán (UDMR), Nistor Laurenţiu (PSD), Ciolacu
Ion-Marcel (PSD), Thuma Hubert Petru Ştefan (PNL), Avram Constantin (PC), Babuş
Radu (PSD), Boboc Valentin Gabriel (PSD), Simona BUCURA-OPRESCU (PSD), Călin
Ion (PSD), Chebac Eugen (PSD), Cioată Cezar (PC), Ciurariu Florin (PNL), Dobre Victor
Paul (PNL), Fonta Nuţu (PP-DD), Gheorghe Florin (PDL), Horga Vasile (PNL), Manea
Victor-Gheorghe (PNL), Marcoci Vlad (PSD), Marocico Ion (Mino.), Moldovan Carmen
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Ileana (PSD), Moldovan Ioan (PC), Oajdea Daniel Vasile (PP-DD), Palăr Ionel
(PNL), Popescu Florin Aurelian (PDL), Răţoi Neculai (PSD), Rotaru Răzvan (PC),
Simedru Dan Coriolan (PNL), Simionescu Adrian Constantin (PSD), Surdu Raluca
(PNL), Urcan Ionaş-Florin (PDL), Vlădoiu Aurel (PSD).
Domnul ministru Dragnea Nicolae-Liviu (PSD), domnul deputat Frăticiu Gheorghe
(PSD), domnul deputat Oltean Ioan (PDL) şi doamna ministru Plumb Rovana (PSD), nu
au participat la lucrările comisiei.
Lucrările Comisiei din data de 16 şi 17 octombrie 2013 s-au desfăşurat în cadrul
grupurilor de lucru constituite în vedere studierii iniţiativelor legislative de pe ordinea de
zi.

PREŞEDINTE,

SECRETAR,

Marin ALMĂJANU

Ion-Marcel CIOLACU

Întocmit,
Consilier, Alina Tănase
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