Parlamentul României
Camera Deputaţilor
COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ ŞI
AMENAJAREA TERITORIULUI
Bucureşti, 31 martie 2014

PROCES VERBAL
din zilele de 25, 26 şi 27 martie 2014
Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului şi-a desfăşurat
lucrările în zilele de 25, 26 şi 27 martie 2014.
La lucrările Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului în
zilele de 25, 26 şi 27 martie a.c., din numărul de 24 membri ai Comisiei au fost
prezenţi 20 deputaţi, neparticipând la lucrările comisiei: Domnul ministru Dragnea
Nicolae-Liviu (PSD), domnul deputat Cseke Attila-Zoltán (UDMR), domnul deputat
Oltean Ioan (PDL) și domnul deputat Oajdea Daniel Vasile (PP-DD) nu au participat
la lucrările comisiei.
La şedinţa din 25 martie a.c. au participat ca invitaţi: doamna Irina Alexe Secretar general adjunct în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, domnul Constantin
Predescu - director în cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, domnul
Dinu Sofian - ofițer specialist în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, domnul
Apostol Valentin - director în cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și
doamna Anca Ginavar - șef serviciu în cadrul Ministerul Dezvoltării Regionale și
Administrației Publice.
Lucrările şedinţei din 25 martie a.c. au fost conduse de domnul deputat Laurențiu
Nistor, vicepreşedintele Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului.
Pe ordinea de zi a şedinţei din data de 25 martie 2014 au figurat următoarele
puncte:
AVIZE
1. Plx. 62/2014 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.448/2006 privind
protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
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2. PLx. 92/2014 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii serviciilor de
transport public local nr.92/2007;
3. Plx. 95/2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii
nr.334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor
electorale;
4. PLx. 96/2014 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.290/2004
privind cazierul judiciar;
5. PLx. 98/2014 Proiect de Lege privind modificarea Ordonanței Guvernului nr.14/2007
pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit
legii, în proprietatea private a statului, precum și pentru stabilirea altor măsuri;
6. PLx. 101/2014 Proiect de Lege pentru modificarea alineatului (1) al art.37 din
Ordonanța Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor.
SESIZĂRI ÎN FOND
7. Plx. 562/2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea unor acte
normative în domeniul electoral;
8. PLx. 599/2013 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.255/2010
privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor
obiective de interes national, județean și local;
9. Pl.x 23/2014 Propunere legislativă pentru înființarea ghișeului unic pentru
înmatricularea autovehiculelor;
10. PLx. 39/2014 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului
nr.98/2013 privind reglementarea situației juridice a unui imobil și modificarea
Ordonanței de urgență a Guvernului nr.24/2013 pentru modificarea Ordonanței
Guvernului nr.19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea și utilizarea fondului
locativ de protocol, proprietate publică a statului, și pentru vânzarea unor imobile,
proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administrația
Patrimoniului Protocolului de Stat ";
11. Plx. 43/2014 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(4) al art.1 din Ordonanța
de urgență a Guvernului nr.82/2011 privind unele măsuri de organizare a activității de
îmbunătățiri financiare;
12. PLx. 91/2014 Proiect de Lege pentru modificarea alin.(3) al art.56 din Legea
nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul.
La punctul 1 al ordinii de zi a fost prezentată propunerea legislativă pentru
modificarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap (Pl-x 62/2014), ce are ca obiect de reglementare modificarea
și completarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
urmărindu-se îmbunătățirea calității serviciilor concretizate în introducerea
obligativității evaluării și reevaluării la domiciliu a persoanelor cu handicap,
nedeplasabile, precum și actualizarea periodică a ordinului emis de autoritățile
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administrației publice centrale, prin care se stabilesc criteriile medicopsihosociale
pentru încadrarea în grad și tip de handicap.
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 februrie 2014, Consiliul Legislativ avizează favorabil
propunerea legislativă, Guvernul nu și-a exprimat punctul de vedere cu privire la
propunerea legislativă.
Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost avizată negativ
cu majoritate de voturi.
La punctul 2 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege pentru
modificarea și completarea Legii serviciilor de transport public local nr.92/2007 (PLx 92/2014), ce are ca obiect de reglementare modificarea și completarea Legii
serviciilor de transport public local nr.92/2007, cu modificările și completările
ulterioare, în sensul simplificării procedurilor de atribuire a licențelor de traseu pentru
efectuarea trasportului public de persoane prin curse regulate, atribuire ce urmează a
fi făcută prin hotărâre, de către consiliile județene, la propunerea autorităților
județene de transport, având în vedere rolul acestora prevăzut de lege.
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 24 februarie 2014, Consiliul Legislativ avizează favorabil propunerea
legislativă, Guvernul nu și-a exprimat punctul de vedere cu privire la propunerea
legislativă.
Supus dezbaterilor, respectivul proiect de Lege a fost avizat favorabil cu
majoritate de voturi.
La punctul 3 al ordinii de zi a fost prezentată propunerea legislativă pentru
modificarea și completarea Legii nr.334/2006 privind finanțarea activității partidelor
politice și a campaniilor electorale (Pl-x 95/2014), ce are ca obiect de reglementare
modificarea și completarea Legii nr.334/2006 privind finanțarea activității partidelor
politice și a campaniilor electorale în vederea implementării recomandărilor GRECO.
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 25 februrie 2014, Consiliul Legislativ avizează favorabil
propunerea legislativă, Guvernul nu și-a exprimat punctul de vedere cu privire la
propunerea legislativă.
Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost avizată
favorabilă cu unanimitatea de voturi.
La punctul 4 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege pentru
modificarea și completarea Legii nr.290/2004 privind cazierul judiciar (PL-x
96/2014), ce are ca obiect de reglementare modificarea și completarea Legii pentru
modificarea și completarea Legii nr.290/2004 privind cazierul judiciar, republicată,
cu completările ulterioare, în scopul transpunerii Deciziei-cadru 2009/315/JAI a
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Consiliului din 26 fenbruarie 2009 privind organizarea și conținutul schimbului de
informații extrase din cazierele judiciare între statele membre.
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 24 februarie 2014, Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul
de Lege.
Supus dezbaterilor, respectivul proiectul de Lege a fost avizat favorabil cu
unanimitate de voturi.
La punctul 5 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege privind
modificarea Ordonanței Guvernului nr.14/2007 pentru reglementarea modului și
condițiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea private a
statului, precum și pentru stabilirea altor măsuri (PL-x 98/2014), ce are ca obiect de
reglementare modificarea Ordonanței Guvernului nr.14/2007 pentru reglementarea
modului și condițiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea
private a statului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în scopul
instituirii unei proceduri administrative prealabile în cadrul căreia persoana la care sau găsit bunurile poate da explicații în scris rectifica neregulile constatate și poate
depune orice document de natură să determine revocarea măsurii provizorii de
indisponibilizare a bunurilor în vedere confiscării.
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 24 februarie 2014, Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul
de Lege.
Supus dezbaterilor, respectivul proiectul 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 alineatului (1) al art.37 din Ordonanța Guvernului nr.43/1997 privind
regimul drumurilor (PL-x 101/2014), ce are ca obiect de reglementare modificarea
alineatului (1) al art.37 din Ordonanța Guvernului nr.43/1997 privind regimul
drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare în sensul
armonizării prevederilor ordonanței și a posibilității construirii de variante ocolitoare.
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 25 februarie 2014, Consiliul Legislativ avizează favorabil propunerea
legislativă, Guvernul nu susţine propunerea legislativă.
Supus dezbaterilor, respectivul proiectul de Lege a fost avizat favorabil cu
unanimitate de voturi.
La punctul 7 al ordinii de zi a fost prezentată propunerea legislativă pentru
modificarea și completarea unor acte normative în domeniul electoral (Pl-x
562/2013), ce are ca obiect de reglementare organizarea la nivelul unui colegiu
uninominal de deputat sau senator a referendumului pentru consultarea electoratului
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cu privire la decizia de a renunța la calitatea de deputat sau senator independent sau la
cea de membru al grupului parlamentar al partidului care i-a aprobat candidatura
pentru funcția de deputat sau senator. de asemenea se propune abrogarea alin.(2) al
art.5 din lege și inserarea unui nou capitol care cuprinde prevederi referitoare la
referendumul privind consultarea electoratului cu privire la schimbarea statutului
politic al unui deputat sau senator.
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 28 noiembrie 2013, Consiliul Legislativ avizează favorabil
propunerea legislativă, Guvernul a transmis un punct de vedere prin care
precizează că Parlamentul decide asupra oportunității adoptării acestei
propuneri legislative.
Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost respinsă cu
unanimitate de voturi.
La punctul 8 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul Legii pentru modificarea
și completarea Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate
publică, necesară realizării unor obiective de interes national, județean și local (PL-x
599/2013), ce are ca obiect de reglementare modificarea și completarea Legii
nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării
unor obiective de interes national, județean și local, în vederea urgentării procedurii
de expropriere a terenurilor necesare desfășurării lucrărilor publice de construcții și
de exploatare a unor resurse naturale. In acest scop, se preconizează acordarea
titularului licenței de exploatare, a posibilităților ca, la solicitarea autorităților publice
locale, să realizeze din fonduri proprii școli, biserici, cimitire, instalații de alimentare
cu apă, gaze, iluminat stradal sau altele asemenea, în vetre de sat sau perimetre de
reconstrucție, care vor intra de drept în proprietatea autorităților publice locale, fără a
fi necesară adoptarea unei hotărâri a Guvernului.
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 10 decembrie 2013 adoptare cu respectarea prevederilor art.76 alin.(1)
din Constitutia României, Consiliul Legislativ avizează favorabil propunerea
legislativă, Guvernul nu susţine propunerea legislativă.
Supus dezbaterilor, respectivul proiect de Lege a fost respins cu unanimitate
de voturi.
La punctul 9 al ordinii de zi a fost prezentată propunerea legislativă pentru
înființarea ghișeului unic pentru înmatricularea autovehiculelor (Pl-x 23/2014), ce are
ca obiect de reglementare înființarea, în cadrul fiecărei reprezentanțe teritoriale a
Regiei Autonome ”Registrul Auto Român”, a ghișeului unic pentru înmatricularea
autovehiculelor, prin preluarea atribuțiilor în acest domeniu de la serviciile publice
comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor, din cadrul
aparatului propriu al prefecturilor județene și al Prefecturii municipiului București.
Totodată se prevede înființarea, în cadrul regiei Autonome Registrul Auto, a
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Departamentului ghișeu unic pentru înmatricularea autovehiculelor, care va prelua
atribuțiile privind înmatricularea vehiculelor exercitate în prezent de Direcția Regim
Permise de Conducere și Inmatriculare a Vehiculelor, din subordinea Ministerului
Afacerilor Interne.
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 4 februarie 2014, Consiliul Legislativ avizează favorabil
propunerea legislativă, Guvernul nu susţine propunerea legislativă.
Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost respinsă cu
majoritate de voturi.
La punctul 10 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege pentru
aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.98/2013 privind reglementarea
situației juridice a unui imobil și modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului
nr.24/2013 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.19/2002 privind unele
măsuri pentru constituirea și utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate
publică a statului, și pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului,
aflate în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului
de Stat" (PL-x 39/2014), ce are ca obiect de reglementare aprobarea Ordonanței de
urgență a Guvernului nr.98/2013 privind reglementarea situației juridice a unui
imobil și modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.24/2013 pentru
modificarea Ordonanței Guvernului nr.19/2002 privind unele măsuri pentru
constituirea și utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publică a statului, și
pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea
Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", prin trecerea
imobilului Vila Dante din domeniul public în domeniul privat al statului, astfel încât
exploatarea acestuia să se realizeze în condiții de eficiență economică, pentru
cheltuirea într-un mod rațional și economicos a resurselor materiale, umane și
financiare ale statului, în vederea închirierii acestuia către misiuni diplomatice.
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 10 februarie 2014, Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul
de Lege.
Supus dezbaterilor, respectivul proiect de Lege a fost adoptat cu
unanimitate de voturi.
La punctul 11 al ordinii de zi a fost prezentată propunerea legislativă pentru
modificarea alin.(4) al art.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.82/2011
privind unele măsuri de organizare a activității de îmbunătățiri financiare (Pl-x
43/2014), ce are ca obiect de reglementare modificarea alin.(4) al art.1 din Ordonanța
de urgență a Guvernului nr.82/2011 privind unele măsuri de organizare a activității de
îmbunătățiri financiare, în sensul suplimentării numărului de posturi necesare
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desfășurării activității de îmbunătățiri funciare, de la 1.500 câte sunt în prezent, la
2.500.
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 februarie 2014, Consiliul Legislativ avizează favorabil
propunerea legislativă, Guvernul nu susţine propunerea legislativă.
Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost respinsă cu
majoritate de voturi.
La punctul 12 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege pentru
modificarea alin.(3) al art.56 din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și
urbanismul (PL-x 91/2014), ce are ca obiect de reglementare modificarea alin.(3) al
art.56 din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu
modificările și completările ulterioare, în sensul ca avizarea documentelor de interes
general din domeniul amenajării teritoriului și din domeniul urbanismului solicitate
de autoritățile administrației publice locale să se facă fără perceperea unor taxe.
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 februarie 2014, Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul
de Lege, Guvernul nu susţine propunerea legislativă.
Supus dezbaterilor, respectivul proiect de Lege a fost respins cu unanimitate
de voturi.
În zilele de 26 și 27 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.
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