Parlamentul României
Camera Deputaţilor
COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ ŞI
AMENAJAREA TERITORIULUI
Bucureşti, 27.2.2014

PROCES VERBAL
din zilele de 25, 26 şi 27 februarie 2014
Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului şi-a desfăşurat
lucrările în zilele de 25, 26 şi 27 februarie 2014.
La lucrările Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului în
zilele de 25 şi 26 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 27 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 25 februarie a.c. au participat ca invitaţi: domnul Dumitrescu
Doru, Secretar de Stat Ministerul Afacerilor Interne, domnul Nicu Buica, Secretar de
Stat Ministerul Transporturilor, domnul Horia Irimia, Secretar de Stat Ministerul
Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi domnul Dincă Nicolae, şef serviciu
Ministerul Finanțelor Publice.
Lucrările şedinţei din 25 februarie 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 25 februarie 2014 au figurat următoarele
puncte:

AVIZ
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1. PL-x 606/2013 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei Guvernului
nr.26/2011 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul
Rutier
SESIZĂRI ÎN FOND
2. Pl-x 773/2010 Propunere legislativă pentru completarea art.6 din Ordonanţa de
urgenţă nr.18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe
3. PL-x 589/2011 Proiectul Legii serviciului de administrare a domeniului public şi
privat al unităţilor administrativ-teritoriale
4. Pl-x 124/2012 Proiect de Lege privind declararea comunei Șepreuş, judeţul Arad,
localitate-martir a luptei anticomuniste
5. PL-x 475/2013 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(5) al art.41 din Legea
nr.119/1996 cu privire la actele de stare de stare civilă, republicată
6. PL-x 484/2013 Propunere legislativă pentru modificarea art.2 din Legea nr.15/2003
privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate
personală
7. PL-x 653/2013 Propunere legislativă pentru modificarea Legii 393 din 2004 privind
Statutul aleşilor locali, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.912
din 7 octombrie 2004
8. 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 punctul 1 al ordinii de zi a fost prezentată Propunerea legislativă pentru
modificarea Ordonanţei Guvernului nr.26/2011 privind înfiinţarea Inspectoratului de
Stat pentru Controlul în Transportul Rutier (PL-x 606/2013), ce are ca obiect de
reglementare modificarea Ordonanţei Guvernului nr.26/2011 privind înfiinţarea
Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, aprobată cu modificări
şi completări prin Legea nr. 18/2012, în scopul îmbunătăţirii reglementării actuale.
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 avizată negativ
cu unanimitate de voturi.
La punctul 2 al ordinii de zi a fost prezentată Propunerea legislativă pentru
completarea art.6 din Ordonanţa de urgenţă nr.18/2009 privind creşterea performanţei
energetice a blocurilor de locuinţe (Pl-x 773/2010), ce are ca obiect de reglementare
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completarea art.6 din Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.18/2009 privind
creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, cu completările ulterioare,
în sensul prevederii şi a altor lucrări ce ar trebui efectuate odată cu lucrările de
intervenţie pentru izolarea termică a blocurilor de locuinţe construite după proiecte
elaborate în perioada 1950 - 1990, în cuantumul sumelor stabilite pentru aceste
lucrări de intervenţie.
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 23 noiembrie 2010, (nr. voturi: DA= 31 NU=48 AB=5),
Consiliul Legislativ avizează favorabil propunerea legislativă, Guvernul nu
susţine propunerea legislativă.
Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost amânată cu
termen de o săptămână, cu unanimitate de voturi.
La punctul 3 al ordinii de zi a fost prezentat Proiectul Legii serviciului de
administrare a domeniului public şi privat al unităţilor administrativ-teritoriale (PL-x
589/2011), ce are ca obiect de reglementare modul de organizare şi funcţionare a
serviciului de administrare a domeniului public şi privat al unităţilor administrativteritoriale, precum şi clarificarea raporturilor juridice reciproce dintre autorităţile
administraţiei publice locale, dintre acestea şi furnizorii/prestatorii serviciului, dintre
autorităţile administraţiei publice locale şi utilizatori, ca şi dintre operatori şi
utilizatori.
S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor organice,
Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a respins proiectul de lege în
şedinţa 31 octombrie 2011, (nr. voturi: DA= 58 NU=50 AB=4), Consiliul Legislativ
avizează favorabil proiectul de lege, Consiliului Economic şi Social avizează
favorabil proiectul de lege.
Supus dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost amânat cu termen de o
săptămână, cu unanimitate de voturi.
La punctul 4 al ordinii de zi a fost prezentat Proiectul de Lege privind
declararea comunei Șepreuş, judeţul Arad, localitate-martir a luptei anticomuniste
(Pl-x 124/2012), ce are ca obiect de reglementare declararea comunei Şepreuş judeţul
Arad ca localitate-martir a luptei anticomuniste, în semn de omagiu adus eroismului
manifestat de locuitorii acestei comune şi pentru cinstirea celor căzuţi în lupta
împotriva comunismului.
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 23 aprilie 2012, (adoptată în condiţiile art.115 alin.5 teza a III-a din
Constituţie), Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul de lege, Guvernul
susţine proiectul de lege.
Supus dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost amânat cu termen de o
săptămână, cu unanimitate de voturi.
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La punctul 5 al ordinii de zi a fost prezentată Propunerea legislativă pentru
modificarea alin.(5) al art.41 din Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare de
stare civilă, republicată (PL-x 475/2013), ce are ca obiect de reglementare
modificarea art.41 alin. (5) din Legea nr. l 19/1996 cu privire la actele de stare civilă,
republicată, urmărind asigurarea celerităţii procedurii de transcriere a actelor de stare
civilă privind cetăţenii români care nu au avut niciodată domiciliul în România.
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, Guvernul nu susţine propunerea legislativă.
Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost amânată cu
termen de o săptămână, cu unanimitate de voturi.
La punctul 6 al ordinii de zi a fost prezentată Propunerea legislativă pentru
modificarea art.2 din Legea nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru
construirea unei locuinţe proprietate personală (PL-x 484/2013), ce are ca obiect de
reglementare modificarea art.2 din Legea nr.15/2003, republicată, cu modificările
ulterioare, în sensul atribuirii tinerilor din mediul rural a unei suprafeţe de teren mai
mari, suprafaţă care, în prezent, este de maximum 500 m.p., fiind insuficientă pentru
locuinţă, anexe gospodăreşti, căi de acces, etc.
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.
Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost amânată cu
termen de o săptămână, cu unanimitate de voturi.
La punctul 7 al ordinii de zi a fost prezentată Propunerea legislativă pentru
modificarea Legii 393 din 2004 privind Statutul aleşilor locali, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr.912 din 7 octombrie 2004 (PL-x 653/2013), ce are ca
obiect modificarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările
şi completările ulterioare, în sensul prevederii încetării de drept a calităţii de consilier
local, respectiv de primar sau de preşedinte al consiliului judeţean, în cazul
condamnării definitive pentru anumite tipuri de infracţiuni.
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: 02.03.2014, Consiliul
Legislativ avizează favorabil propunerea legislativă, Guvernul nu susţine
propunerea legislativă.
Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost amânată cu
termen de o săptămână, cu unanimitate de voturi.
La punctul 8 al ordinii de zi a fost prezentată Propunerea legislativă pentru
modificarea Legii nr.92/1996 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de
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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 amânată cu
unanimitate de voturi.
În zilele de 26 şi 27 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.

PREŞEDINTE,
Marin ALMĂJANU

Întocmit,
Consilier, Alina Tănase

SECRETAR,
Ion-Marcel CIOLACU

