Parlamentul României
Camera Deputaţilor
COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ ŞI
AMENAJAREA TERITORIULUI
Bucureşti, 17 martie 2014

PROCES VERBAL
din zilele de 11, 12 şi 13 martie 2014
Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului şi-a desfăşurat
lucrările în zilele de 11, 12 şi 13 martie 2014.
La lucrările Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului în
zilele de 11, 12 şi 13 martie a.c., din numărul de 25 membri ai Comisiei au fost
prezenţi 23 deputaţi, neparticipând la lucrările comisiei: domnul ministru Dragnea
Nicolae-Liviu (PSD) şi domnul deputat Oltean Ioan (PDL).
La şedinţa din 11 martie a.c. au participat ca invitaţi: domnul Radu Podgorean Secretar de Stat în cadrul Ministerului Afacerilor Externe, domnul Pietro Pavoni consilier Ministru Afacerilor Externe, domnul Caralicea Ciprian - Secretar General Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, Toma Cimpeanu Secretar de Stat - Ministerul pentru Societatea Informațională și domnul Munteanu
Cristian - director de cabinet în cadrul Ministerului pentru Societatea Informațională.
Lucrările şedinţei din 11 martie a.c. au fost conduse de domnul deputat Marin
Almăjanu, preşedintele Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului.
Având în vedere propunerea venită din partea domnului deputat Marian
Neacșu, Liderul Grupului parlamentar al Partidului Social Democrat, domnul
preşedinte Marin Almăjanu a prezentat propunerea Grupului parlamentar al al
Partidului Social Democrat de numire a domnului deputat Radu Babuș în funcţia de
secretar al Comisiei pentru administraţie publică și amenajarea teritoriului.
Membrii Comisiei au horărât, cu unanimitate de voturi, numirea domnului
deputat Radu Babuș în funcţia de secretar al Comisiei pentru administraţie publică și
amenajarea teritoriului.
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Pe ordinea de zi a şedinţei din data de 11 martie 2014 au figurat următoarele
puncte:
AVIZE
1. Pl-x 44/2014 Propunere legislativă pentru completarea art. II din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr.14/2003 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.142/2000 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei
SAPARD pentru implementarea tehnică şi financiară a Instrumentului special de
preaderare pentru agricultură şi dezvoltare rurală;
2. Pl-x 56/2014 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.33/2007 privind
organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, cu modificările şi
completările ulterioare;
3. PL-x 64/2014 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.7/2014 pentru stabilirea mecanismului financiar necesar punerii în aplicare a
Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind
implementarea programului de asistenţă tehnică şi financiară în baza unui ajutor
financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de România
Republicii Moldova, semnat la Bucureşti la 27 aprilie, şi a protocolului adiţional la
acesta, semnat la Chişinău la 23 septembrie 2010 şi a celui de-al doilea Protocol
adiţional la Acord, semnat la Bucureşti la 10 august 2011 şi la Chişinău la 16 august
2011;
4. PL-x 68/2014 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.113/2013 privind unele măsuri bugetare şi pentru modificarea şi completarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi
adecvarea capitalului;
5. PL-x 70/2014 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.105/2011
privind gestionarea şi utilizare fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanţării
publice naţionale, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană";
6. PL-x 71/2014 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea art.59 din Legea
nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
7. Pl-x 82/2014 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii
nr.248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate.
SESIZĂRI ÎN FOND
8. 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;
9. Pl-x 589/2011 Proiectul Legii serviciului de administrare a domeniului public şi
privat al unităţilor administrativ-teritoriale;
10. PL-x 245/2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a
Guvernului nr.77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea
funcționalității administrației publice locale, a numărului de posturi și reducerea
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cheltuielilor la instituțiile și autoritățile publice, din subordinea, sub autoritatea sau
coordonarea Guvernului ori a ministerelor;
11. PL-x 429/2013 Proiect de Lege pentru completarea art.6 din Legea nr.52/2003
privind transparența decizională în adminstrația publică;
12. Pl-x 437/2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii
nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului;
13. Pl-x 464/2013 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii
nr.188/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare, republicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I-a nr.365 din 29 mai 2007;
14. Pl-x 57/2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii
nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și Senatului și pentru modificarea și
completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice
locale, a Legii administrației publice locale nr.215/2001 și a Legii nr.393/2004
privind Statutul aleșilor locali.
La punctul 1 al ordinii de zi a fost prezentată propunerea legislativă pentru
completarea art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.14/2003 pentru
modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.142/2000 privind înfiinţarea,
organizarea şi funcţionarea Agenţiei SAPARD pentru implementarea tehnică şi
financiară a Instrumentului special de preaderare pentru agricultură şi dezvoltare
rurală (Pl-x 44/2014), ce are ca obiect de reglementare completarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.14/2003 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.142/2000 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei
SAPARD pentru implementarea tehnică şi financiară a Instrumentului special de
preaderare pentru agricultură şi dezvoltare rurală, aprobată cu modificări prin Legea
nr.240/2003, cu modificările ulterioare.
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 11 februrie 2014, Consiliul Legislativ avizează negativ
propunerea legislativă, Guvernul nu susţine propunerea legislativă.
Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost avizată negativ
cu majoritate de voturi.
La punctul 2 al ordinii de zi a fost prezentată propunerea legislativă pentru
modificarea Legii nr.33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru
Parlamentul European, cu modificările şi completările ulterioare (Pl-x 56/2014), ce
are ca obiect de reglementare modificarea Legii nr.33/2007, astfel încât să rezolve
unele problemele privind alegerea în Parlamentul European a candidaţilor români.
Potrivit Expunerii de motive, condiţiile prevăzute de lege au favorizat partidele mari
în detrimentul celor mici şi a candidaţilor independenţi”. Prin proiect se propune
„reducerea marcantă a numărului de semnături necesare pentru partide la 25.000 şi la
5.000 pentru un candidat independent. În plus, se propune înlocuirea votului pe liste
închise cu votul preferenţial de tip STV care permite alegătorului să stabilească
ierarhia pe listele fiecărui partid”.
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S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor organice,
Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a respins propunerea
legislativă în şedinţa din 11 februarie 2010, 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 3 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege privind
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.7/2014 pentru stabilirea
mecanismului financiar necesar punerii în aplicare a Acordului dintre Guvernul
României şi Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de
asistenţă tehnică şi financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare
de 100 milioane de euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la
Bucureşti la 27 aprilie, şi a protocolului adiţional la acesta, semnat la Chişinău la 23
septembrie 2010 şi a celui de-al doilea Protocol adiţional la Acord, semnat la
Bucureşti la 10 august 2011 şi la Chişinău la 16 august 2011 (PL-x 64/2014), ce are
ca obiect de reglementare stabilirea mecanismului financiar necesar implementării
Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind
implementarea programului de asistenţă tehnică şi financiar în baza unui ajutor
financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de România
Republicii Moldova, semnat la Bucureşti la 27 aprilie 2010, a Protocolului adiţional
la acesta, semnat la Chişinău la 23 septembrie 2010 şi a celui de-al doilea Protocol
Adiţional la Acord, semnat la Bucureşti la 10 august 2011 şi la Chişinău la 16 august
2011.
S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor ordinare,
Camera Deputaţilor este Primă Cameră sesizată, 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 pentru
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.113/2013 privind unele măsuri
bugetare şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului (PL-x 68/2014), ce
are ca obiect de reglementare adoptarea unor măsuri bugetare, în scopul diminuării
eforturilor financiare mari pentru producătorii de energie termică şi electrică pentru
achiziţionarea combustibilului şi al necesităţii asigurării consumului de energie
electrică
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 18 februarie 2014, Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul
de lege.
Supus dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu
majoritate de voturi.
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La punctul 5 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege pentru
modificarea şi completarea Legii nr.105/2011 privind gestionarea şi utilizare
fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanţării publice naţionale, pentru
obiectivul "Cooperare teritorială europeană" (PL-x 70/2014), ce are ca obiect de
reglementare modificarea şi completarea Legii nr.105/2011 privind gestionarea şi
utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanţării publice naţionale, pentru
obiectivul „Cooperare teritorială europeană”, în scopul asigurării unei implementări
corespunzătoare a proiectelor cu finanţare externă nerambursabilă din fonduri
aferente Instrumentului European de Vecinătate şi Parteneriat.
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 18 februarie 2014, 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
modificarea şi completarea art.59 din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (PL-x 71/2014), ce are ca obiect de
reglementare modificarea lit. c) a art.59 din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, în sensul că persoanele cu handicap a căror afecţiune a
generat deficienţe funcţionale şi/sau structural-anatomice într-un stadiu ireversibil
pentru care comisia de evaluare a stabilit un termen permanent al certificatului de
încadrare în grad şi tip de handicap să fie excluse de la obligativitatea evaluărilor
periodice stabilite de lege.
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 18 februarie 2014, Consiliul Legislativ avizează favorabil propunerea
legislativă, Guvernul nu susţine 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 prezentată propunerea legislativă pentru
modificarea şi completarea Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulaţii a
cetăţenilor români în străinătate (Pl-x 82/2014), ce are ca obiect de reglementare
modificarea şi completarea Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulaţii a
cetăţenilor români în străinătate, în sensul modificării termenelor de valabilitate a
paşapoartelor, precum şi al stabilirii unor termene referitoare la soluţionarea cererilor
privind eliberarea unui paşaport simplu electronic ori a unui paşaport simplu
temporar, formulate de cetăţenii români care şi-au stabilit domiciliul în străinătate.
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S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor organice,
Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, 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 8 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
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, Consiliul Legislativ avizează favorabil
propunerea legislativă, Guvernul nu susţine propunerea legislativă.
Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost adoptată cu
majoritate de voturi.
La punctul 9 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 și funcționare a
serviciului de administrare a domeniului public și privat al unităților administrativteritoriale, precum și clarificarea raporturilor juridice reciproce dintre autoritățile
administrației publice locale, dintre acestea și furnizorii/prestatorii serviciului, dintre
autoritățile administrației publice locale și utilizatori, ca și operatori și utilizatori.
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 31 octombrie 2011, Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul
de lege, Guvernul nu susţine proiectul de lege.
Supus dezbaterilor, respectivul proiect de Lege a fost amânat cu doua
săptămâni.
La punctul 10 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege privind
aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.77/2013 pentru stabilirea unor
măsuri privind asigurarea funcționalității administrației publice locale, a numărului de
posturi și reducerea cheltuielilor la instituțiile și autoritățile publice, din subordinea,
sub autoritatea sau coordonarea Guvernului ori a ministerelor (PL-x 245/2013), ce
are ca obiect de reglementare stabilirea unor măsuri privind funcționalitatea
administrației publice locale, a numărului de posturi, precum și reducerea
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cheltuielilor în cadrul instituțiilor și autorităților publice din subordinea, sub
autoritatea sau coordonarea Guvernului ori a ministerelor.
S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor organice,
Camera Deputaţilor este Primă Cameră sesizată, Comisia pentru administrație a fost
sesizată în conformitate cu prevederile art.137 alin.(2) din Regulamentul Camerei
Deputaților ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr.55 din 5 februarie 2014
care a admis obiecția de necostituționalitate formulată și care a constat că dispozițiile
Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.77/2013 pentru
stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcționalității administrației publice locale,
a numărului de posturi și reducerea cheltuielilor la instituțiile și autoritățile publice,
din subordinea, sub autoritatea sau coordonarea Guvernului ori a ministerelor, sunt
necostituționale față de criticile formulate, raportate la art.115 (6) din Constituție.
Supus dezbaterilor, potrivit Deciziei Curții Constituționale nr.55 din 5
februarie 2014 membrii Comisiei au adoptat proiectul de Lege privind
respingerea Ordonanței de Urgență nr. 77/2013 cu unanimitate de voturi.
La punctul 11 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege pentru
completarea art.6 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în
adminstrația publică (PL-x 429/2013), ce are ca obiect de reglementare completarea
art.6 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică,
cu completările și modificările ulterioare, cu un nou alineat în sensul acordării
instituțiilor publice a posibilității de a organiza dezbateri publice cu privire la
procesul de elaborare a actelor normative și în mediul virtual.
S-a arătat că proiectul de Lege se încadrează în categoria legilor ordinare,
Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a adoptat propunerea
legislativă în şedinţa din 29 octombrie 2013 cu respectarea prevederilor art.76 alin.(2)
din Constitutia României, Consiliul Legislativ avizează favorabil propunerea
legislativă, Guvernul nu susţine proiectul de lege.
Supus dezbaterilor, respectivul proiect de Lege a fost respins cu unanimitate
de voturi.
La punctul 12 al ordinii de zi a fost prezentată propunerea legislativă pentru
modificarea și completarea Legii nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a
Senatului (Pl-x 437/2013), ce are ca obiect de reglementare modificarea și
completarea Legea nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și Senatului și
pentru modificarea și completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților
administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr.215/2001 și a
Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali în sensul instituirii obligației
candidaților la funcțiile de deputați și senatori de a depune o declarație profesională,
cuprinzând informații despre formele de învățământ absolvite și despre activitățile
profesionale desfășurate.
S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor organice,
Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a respins proiectul de lege în
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şedinţa 29 octombrie 2013, Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul de
lege, Guvernul nu susţine propunerea legislativă.
Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost respinsă cu
unanimitate de voturi.
La punctul 13 al ordinii de zi a fost prezentată propunere legislativă privind
modificarea și completarea Legii nr.188/1999, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I-a
nr.365 din 29 mai 2007 (Pl-x 464/2013), ce are ca obiect de reglementare
completarea art.98 din Legea nr.188/1999 privind statutul funcționarilor publici,
republicată, în sensul ca funcționarul public, la data îndeplinirii cumulative a
condițiilor de vârstă standard și a stagiului minim de cotizare, să poată continua
raportul de serviciu cu acordul persoanei care are competența legală de numire în
funcția publică.
S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor organice,
Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a respins proiectul de lege în
şedinţa din 5 noiembrie 2013, Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul de
lege, Guvernul nu susţine propunerea legislativă.
Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost respinsă cu
unanimitate de voturi.
La punctul 14 al ordinii de zi a fost prezentată propunerea legislativă pentru
modificarea și completarea Legii nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și
Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea
autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale
nr.215/2001 și a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali (Pl-x 57/2014), ce
are ca obiect de reglementare - Modificarea art.29 alin.(11) din Legea nr.35/2008
pentru alegerea Camerei Deputaților și Senatului și pentru modificarea și completarea
Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii
administrației publice locale nr.215/2001 și a Legii nr.393/2004 privind Statutul
aleșilor locali cu modificările și completările ulterioare, precum și art.45 alin.(4) din
Legea nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, în sensul obligației candidaților
de a depune o "dovadă, de la autoritățile fiscale, că nu au datorii restante privind
taxele și impozitele, atât ca persoane fizice, cât și pentru societățile comerciale, cu
capital de stat sau privat, în care au calitatea de asociat, acționar unic sau majoritar,
admistrator, membru în consiliul de administrație sau manager".
S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor organice,
Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a respins proiectul de lege în
şedinţa din 11 februarie 2013, Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul de
lege, Guvernul nu susţine propunerea legislativă.
Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost respinsă cu
unanimitate de voturi.
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În zilele de 12 și 13 martie 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,

SECRETAR,

Marin ALMĂJANU

Radu BABUȘ

Întocmit,
Expert parlamentar, Andrei-Alexandru CHITIC

