
 
Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 

COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ, 
AMENAJAREA TERITORIULUI ŞI ECHILIBRU ECOLOGIC 

 Bucureşti, 7.03.2013 
 

 
PROCES VERBAL 

din zilele de 4, 5, 6 şi 7 martie 2013 
 

Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic şi-
a desfăşurat lucrările în zile de  4, 5, 6 şi 7 martie 2013. 

 
La lucrările Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 

ecologic în ziua de 4 martie a.c., din numărul de 32 membri ai Comisiei au fost prezenţi 28 
deputaţi, fiind absenţi: domnul ministru Dragnea Nicolae-Liviu (PSD), domnul deputat 
Oltean Ioan (PDL) şi doamna ministru Plumb Rovana (PSD). 

Domnul deputat Simionescu Adrian Constantin (PSD), a fost plecat în delegaţie. 
Doamna deputat Surdu Raluca (PNL), a fost înlocuită de doamna deputat Raluca 

Ispir (PNL). 
  
 În data de 5 martie a.c., din numărul de 32 membri ai Comisiei au fost prezenţi 28 
deputaţi, fiind absenţi: domnul ministru Dragnea Nicolae-Liviu (PSD), domnul deputat 
Oltean Ioan (PDL) şi doamna ministru Plumb Rovana (PSD). 
 Domnul deputat Simionescu Adrian Constantin (PSD), a fost plecat în delegaţie. 
 

În data de 6 martie a.c., din numărul de 32 membri ai Comisiei au fost prezenţi 27 
deputaţi, fiind absenţi: domnul ministru Dragnea Nicolae-Liviu (PSD), domnul deputat 
Oltean Ioan (PDL) şi doamna ministru Plumb Rovana (PSD). 

Domnul deputat Simionescu Adrian Constantin (PSD) şi domnul deputat Urcan 
Ionaş-Florin (PDL), au fost plecaţi în delegaţie. 

 
În data de 7 martie a.c., din numărul de 32 membri ai Comisiei au fost prezenţi 27 

deputaţi, fiind absenţi: domnul ministru Dragnea Nicolae-Liviu (PSD), domnul deputat 
Oltean Ioan (PDL) şi doamna ministru Plumb Rovana (PSD). 

Domnul deputat Simionescu Adrian Constantin (PSD) şi domnul deputat Urcan 
Ionaş-Florin (PDL), au fost plecaţi în delegaţie. 

 

http://www.cdep.ro/pls/dic/cd.home1�


 2 
 

La şedinţa Comisiei din 04 martie a.c au participat ca invitaţi: doamna Ioana-Andreea 
Lambru, Secretar general adjunct al Guvernului şi domnul Dragoş Condrea, Director 
Direcţia Juridică Secretariatul general al Guvernului. 

 
La şedinţa Comisiei din 05 martie a.c au participat ca invitaţi: domnul Lucian Dan 

Vlădescu, Preşedinte Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea 
Achiziţiilor Publice, domnul Mircea Fechet, Vicepreşedinte Autoritatea Naţională pentru 
Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice, domnul Florin Aurel Moţiu, Secretar 
de Stat Ministerul Justiției, domnul Mitea Fănel, Director Ministerul Finanţelor Publice, 
domnul Stamatiade Cristian, Director Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei 
Publice, domnul Ciprian Alexandru Caralicea, Secretarul general Administraţia Naţională a 
Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, domnul Manu Corneliu, şef birou Administraţia 
Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, domnul Mircea Jorj, Vicepreşedinte 
Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, domnul Iulian Matache, Secretar de Stat 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, domnul Radu Boroianu, 
Secretar de Stat Ministerul Culturii şi doamna Irina Alexe, şef departamentul Relaţia cu 
Parlamentul Ministerul Afacerilor Interne. 
 

Lucrările şedinţei au fost conduse de către domnul deputat Almăjanu Marin, 
preşedintele Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 
ecologic. 

 
Pe ordinea de zi a şedinţei din data de 4 martie 2013 a figurat următorul punct: 

 
SESIZĂRE ÎN FOND 

 
1. PL-x 52/2013  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice 
centrale şi pentru modificarea unor acte normative 

 
  Pe ordinea de zi a şedinţei din data de 5 martie 2013 au figurat următoarele puncte: 

 
AVIZE 

 
2. Pl-x  14/2013  Propunere legislativă privind cazierul profesional 
3. Pl-x  15/2013  Propunere legislativă privind cazierul medical 
4. Pl-x  35/2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.77/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune 
de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii 

5. Pl-x  57/2013 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.60/2012 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor 
cantităţi de combustibili pentru operatori economici producători de energie electrică pentru 
Sistemul Electroenergetic Naţional şi de energie termică, precum şi/sau energie termică 
pentru populaţie, precum şi prorogarea termenului prevăzut la art.1 din Ordonanţa de 

http://www.just.ro/LinkClick.aspx?link=2148&tabid=82
http://www.just.ro/MinisterulJusti%C8%9Biei/tabid/54/Default.aspx
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=6&cam=2&leg=2012
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urgenţă a Guvernului nr.122/2011 pentru aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă 
de împrumut, a unor cantităţi de combustibili pentru unii operatori economici 

6. Pl-x  58/2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.68/2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi reglementarea unor 
măsuri financiar-fiscale 

7. Pl-x  59/2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.79/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.126/2003 privind operarea, funcţionarea şi finanţarea asistenţei de urgenţă acordate cu 
elicopterele achiziţionate de Ministerul Sănătăţii şi repartizate operatorilor medicali 
Institutul Clinic Fundeni şi Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş 

 
 

SESIZĂRI ÎN FOND 
 
8. PL-x 442/2009 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.7 din Legea 

50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare 

9. PL-x 398/2012 Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de 
locuinţe 

10. PL-x 50/2013 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) la art.8 din Legea nr.152 din 
15 iulie 1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe 

11.  PL-x 47/2013 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.67/2004 
pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale 

12.  PL-x 48/2013 Propunere legislativă pentru completarea articolului 11 alineatul (1) litera a) 
din Legea nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.64/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a 
Legii administraţiei publice locale nr.215/2001 şi a Legii nr.393/2004 privind Statutul 
aleşilor locali 

13. PL-x 434/2012 Propunere legislativă pentru declararea de rezervaţie arheologică şi bun de 
utilitate publică de interes naţional a unor zone din teritoriul localităţilor Sarmizegetusa, 
Mintia-Veţel şi a Complexului cetăţilor clasice din Munţii Orăştiei-Costeşti-Cetăţuie; 
Cetăţuia Înaltă; Ciocuţa; Costeşti-Blidaru; Foieragu; Vârful lui Hulpe; Feţele Albe; 
Grădiştea Muncelului; Piatra Roşie - judeţul Hunedoara 

14. PL-x 20/2013 Proiect de Lege pentru completarea alineatului (3) al articolului 11 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, 
conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice 

15. PL-x 72/2011 Propunere legislativă privind utilizarea, conservarea şi protejarea solului 
16. PL-x 198/2012 Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă nr.59/2007 

privind instituirea Programului naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea 
de spaţii verzi în localităţi 

17. PL-x 439/2012 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul şi acvacultura 

18. PL-x 49/2013 Propunere legislativă privind unele măsuri pentru protejarea resurselor 
piscicole din Delta Dunării, îmbunătăţirea a calităţii vieţii în Delta Dunării, întărirea 
instituţională a Administraţiei Rezervaţiei Biosfera Delta Dunării şi Agenţiei Naţionale 
pentru Pescuit şi Acvacultură 
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19. PL-x 419/2012 Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Ordonanţei 

Guvernului nr.7 din 19 ianuarie 2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural, aprobată prin Legea nr.71/2007 

20. PL-x 399/2012 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.188/1999 
privind Statutul funcţionarilor publici 

21. PL-x 19/2013 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea art.73 alin.(3) din Legea 
nr.7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar, republicată, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.35 din 16/01/2006 

22. PL-x 761/2011 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.85/2011 pentru modificarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 
construcţii 

23. Pl-x 124/2012 Proiect de Lege privind declararea comunei Şepreuş, judeţul Arad, localitate-
martir a luptei anticomuniste 

24. PL-x 418/2012 Proiect de Lege pentru modificarea alin.(3) al art.56 din Legea nr.350/2001 
privind amenajarea teritoriului şi urbanismul 

25. PL-x 63/2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.63/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe 

26. PL-x 65/2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.74/2012 pentru modificarea alineatului (2) al art.2 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.99/2007 privind unele măsuri pentru sprijinirea persoanelor afectate de 
prăbuşirea blocului situat în cartierul Dumbrava din Municipiul Zalău, ca urmare a 
deflagraţiei produse în data de 14 septembrie 2007 

27. Pl-x 64/2013 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.67/2012 privind modificarea art.55 din Legea nr.35/2008 pentru alegerea Camerei 
Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.67/2004 pentru 
alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale 
nr.215/2001 şi a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali 

28. Pl-x 350/2012 Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.52/2003 
privind transparenţa decizională în administraţia publică 

29. PL-x 413/2012 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.9/2012 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.96/2002 privind 
acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din clasele I-VIII din 
învăţământul de stat şi privat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat şi 
private cu program normal de 4 ore 

30. PL-x 394/2011 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.40/2011 privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din 
punct de vedere energetic 

31. PL-x 28/2013 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.58/2012 privind modificarea unor acte normative din domeniul protecţiei mediului şi 
pădurilor 

32. PL-x 438/2012 Proiect de Lege privind completarea Legii nr.95/1997 privind declararea 
complexului "Memorialul victimelor comunismului şi al rezistenţei - Sighet" ca ansamblu 
de interes naţional 

33. PL-x 62/2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.82/2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind evidenţa 
persoanelor, actele de identitate ale cetăţenilor români, precum şi actele de rezidenţă ale 
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cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European rezidenţi 
în România 

 
La punctul 1 al ordinii de zi a fost prezentat Proiectul de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.96/2012 privind stabilirea unor măsuri de 
reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte 
normative (PL-x 52/2013), ce are ca obiect de reglementare stabilirea unor măsuri de 
reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi modificarea unor acte normative, în 
scopul asigurării funcţionării imediate a Guvernului în noua sa structură, astfel cum a fost 
aprobată prin hotărârea Parlamentului pentru acordarea încrederii Guvernului. 
 S-a arătat că proiectul de ordonanţă de urgenţă se încadrează în categoria legilor 
organice, Camera Deputaţilor este Primă Cameră Sesizată, Data la care se împlineşte 
termenul constituţional pentru dezbatere si vot final: 19.03.2013, Consiliul Legislativ 
avizează favorabil proiectul de ordonanţă de urgenţă.  
 Supus dezbaterilor, respectivul proiect de ordonanţă de urgenţă a fost adoptat cu 
amendamente admise, cu majoritate de voturi. 
 

La punctul 2 al ordinii de zi a fost prezentată Propunere legislativă privind cazierul 
profesional (Pl-x  14/2013), ce are ca obiect instituirea obligaţiei privind declararea studiilor 
pentru persoanele care ocupă anumite funcţii şi demnităţi publice, în scopul constituirii unui 
„cazier profesional” a cărui evaluare ar urma să fie realizată de către Direcţia Naţională 
Anticorupţie.  

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: 21.03.2013, Consiliul Legislativ avizează 
negativ propunerea legislativă.  

Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost avizată negativ cu 
unanimitate de voturi. 
 

La punctul 3 al ordinii de zi a fost prezentată Propunerea legislativă privind cazierul 
medical (Pl-x  15/2013), ce are ca obiect instituirea obligaţiei privind declararea „datelor 
medicale obiectivate prin documente medicale, care atesta starea de sănătate”, pentru 
persoanele care ocupă anumite funcţii şi demnităţi publice, în scopul constituirii unui 
„cazier medical” a cărui evaluare ar urma să fie realizată de către Direcţia Naţională 
Anticorupţie.  

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: 21.03.2013, Consiliul Legislativ avizează 
negativ propunerea legislativă.  

Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost avizată negativ cu 
unanimitate de voturi. 
 

La punctul 4 al ordinii de zi a fost prezentat Proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.77/2012 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie 
publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de 
servicii (Pl-x  35/2013), ce are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea 
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Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie 
publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de 
servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.337/2006, cu modificările şi 
completările ulterioare.  

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 12 februarie 2013, (nr. voturi: DA= 89 NU=31 
AB=3), Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul de ordonanţă de urgenţă. 

Supus dezbaterilor, respectivul proiect de ordonanţă de urgenţă a fost avizat 
favorabil cu amendamente admise, 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.60/2012 privind aprobarea scoaterii din rezerva de 
stat, sub formă de împrumut, a unor cantităţi de combustibili pentru operatori economici 
producători de energie electrică pentru Sistemul Electroenergetic Naţional şi de energie 
termică, precum şi/sau energie termică pentru populaţie, precum şi prorogarea termenului 
prevăzut la art.1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.122/2011 pentru aprobarea 
scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităţi de combustibili pentru 
unii operatori economici (Pl-x  57/2013), ce are ca obiect de reglementare aprobarea 
scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităţi de combustibili pentru 
operatori economici producători de energie electrică pentru Sistemul Electroenergetic 
Naţional şi de energie termică, precum şi/sau energie termică pentru populaţie, precum şi 
prorogarea termenului prevăzut la art.l din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.122/2011 
pentru aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităţi de 
combustibili pentru unii operatori economici, aprobată prin Legea nr.137/2012, până la data 
de 31 mai 2013.  

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 18 februarie 2013, Consiliul Legislativ avizează 
favorabil avizează favorabil proiectul de ordonanţă de urgenţă, Consiliului Concurenţei 
avizează negativ proiectul de ordonanţă de urgenţă.  

Supus dezbaterilor, respectivul proiect de ordonanţă de urgenţă a fost avizat 
favorabil cu unanimitate de voturi. 
  
 La punctul 6 al ordinii de zi a fost prezentat Proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.68/2012 pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale (Pl-x  58/2013), ce are ca obiect 
modificarea şi completarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri financiar-
fiscale, concretizate în renunţarea la penalităţi de întârziere datorate de SC. Electrica 
Furnizare S.A către C.N.C.F.R.SA, înregistrate în contabilitate până la data de 31.03.2012, 
prelungirea termenului de rambursare a împrumutului acordat C.F.R Infrastructură, luarea 
unor măsuri menite să reducă cheltuielile nejustificate ale autorităţilor şi instituţiilor publice, 
înfiinţarea unei societăţi comerciale în vederea continuităţii activităţii de extragere a huilei 
la nivel naţional, alocarea unui împrumut oraşului Sângeorz-Băi pentru dezvoltarea 
suprastructurii în turism, precum şi măsuri de protecţie a persoanelor cu handicap.  

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 
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de ordonanţă în şedinţa din 18 februarie 2013, (nr. voturi: DA= 120 NU=0 AB=7), 
Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul de ordonanţă de urgenţă, Consiliului 
Economic şi Social avizează favorabil proiectul de ordonanţă de urgenţă.  

Supus dezbaterilor, respectivul proiect de ordonanţă de urgenţă a fost avizat 
favorabil cu unanimitate de voturi. 
 

La punctul 7 al ordinii de zi a fost prezentat Proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.79/2012 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.126/2003 privind operarea, funcţionarea şi 
finanţarea asistenţei de urgenţă acordate cu elicopterele achiziţionate de Ministerul Sănătăţii 
şi repartizate operatorilor medicali Institutul Clinic Fundeni şi Spitalul Clinic Judeţean de 
Urgenţă Târgu Mureş (Pl-x  59/2013), ce are ca obiect de reglementare crearea cadrului 
legal pentru aplicarea sistemului de acordare a asistenţei de urgenţă cu elicoptere la nivel 
naţional, realizându-se practic operaţionalizarea la întregul teritoriu naţional. De asemenea, 
se simplifică procedurile de desemnare a unităţilor sanitare ca operatori medicali , dându-se 
posibilitatea desemnării altor operatori medicali prin hotărâre a Guvernului, la propunerile 
ministrului sănătăţii şi ale ministrului administraţiei şi internelor.  

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 18 februarie 2013, (nr. voturi: DA= 115 NU=1 
AB=0), Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul de ordonanţă de urgenţă.  

Supus dezbaterilor, respectivul proiect de ordonanţă de urgenţă a fost avizat 
favorabil cu unanimitate de voturi. 

 
La punctul 8 al ordinii de zi a fost prezentată Propunerea legislativă pentru 

modificarea şi completarea art.7 din Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor 
de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (PL-x 442/2009), ce 
are ca obiect doar completarea, nu şi modificarea art.7 din Legea nr.50/1991 privind 
autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, în sensul că, dacă în termen de 30 de zile de la data depunerii documentaţiei 
complete, autorizaţia nu a fost emisă, aceasta să fie considerată aprobată tacit.  

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 16 septembrie 2009, (nr. voturi: DA= 22 NU=61 AB=2), Consiliul Legislativ 
avizează negativ propunerea legislativă.  

Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost respinsă cu 
unanimitate de voturi. 

 
La punctul 9 al ordinii de zi a fost prezentată Propunerea legislativă privind 

modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind 
creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe (PL-x 398/2012), ce are ca obiect 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.18/2009 privind 
creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 15 8/2011, cu modificările ulterioare, în sensul că, de prevederile 
acesteia, să beneficieze nu doar proprietarii apartamentelor din blocurile de locuinţe 
construite după proiecte elaborate în perioada 1950-1990 (aşa cum prevede Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 în vigoare), ci şi cei ai apartamentelor din blocurile de 
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locuinţe construite după proiecte elaborate înainte şi după această perioadă, precum şi 
proprietarii locuinţelor unifamiliale. 

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 24 septembrie 2012, (nr. voturi: DA= 67 NU=0 AB=3), Consiliul Legislativ 
avizează favorabil propunerea legislativă.  

Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost respinsă cu 
unanimitate de voturi. 

 
La punctul 10 al ordinii de zi a fost prezentată Propunerea legislativă pentru 

modificarea alin.(1) la art.8 din Legea nr.152 din 15 iulie 1998 privind înfiinţarea Agenţiei 
Naţionale pentru Locuinţe (PL-x 50/2013), ce are ca obiect de reglementare modificarea 
art.8 alin.(l) din Legea nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul eliminării dispoziţiei ca 
tinerii în vârstă de până la 35 de ani la data depunerii cererii pentru repartizarea unei 
locuinţe construite prin programe A.N.L., destinate închirierii, să poată primi repartiţii în cel 
mult 12 luni de la împlinirea acestei vârste. 

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 12 februarie 2013, (nr. voturi: DA= 30 NU=92 AB=0), 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 11 al ordinii de zi a fost prezentată Propunerea legislativă pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei 
publice locale (PL-x 47/2013), ce are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea 
Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, în sensul instituirii obligativităţii pentru cetăţenii care 
candidează pentru funcţiile de consilieri, primari sau preşedinţi ai consiliilor judeţene de a 
avea achitate obligaţiile legale faţă de bugetele locale pentru a constitui, aşa cum se arata în 
Expunerea de motive, „un exemplu cu privire la respectarea obligaţiilor constituţionale”. 

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 12 februarie 2012, Consiliul Legislativ avizează favorabil propunerea 
legislativă.  

Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost respinsă cu 
unanimitate de voturi. 

 
 
La punctul 12 al ordinii de zi a fost prezentată Propunere legislativă pentru 

completarea articolului 11 alineatul (1) litera a) din Legea nr.35/2008 pentru alegerea 
Camerei Deputaţilor şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.64/2004 pentru alegerea 
autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr.215/2001 
şi a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali (Pl-x 48/2013), ce are ca obiect de 
reglementare completarea art. 11 alin.(l) din Legea nr.35/2008 pentru alegerea Camerei 
Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.67/2004 pentru 
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alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale 
nr.215/2001 şi a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi 
completările ulterioare, cu o nouă literă, lit.a1), în vederea reprezentării corecte în 
Parlament, a cetăţenilor din afara graniţelor ţării, având în vedere că, potrivit Expunerii de 
motive, „votul din străinătate (...) garantează egalitatea între cetăţenii care trăiesc în ţară şi 
în afara acesteia”. 

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 12 februarie 2013, (nr. voturi: DA= 117 NU=0 AB=1), Consiliul Legislativ 
avizează favorabil propunerea legislativă.  

Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost respinsă cu 
unanimitate de voturi. 

 
La punctul 13 al ordinii de zi a fost prezentată Propunerea legislativă pentru 

declararea de rezervaţie arheologică şi bun de utilitate publică de interes naţional a unor 
zone din teritoriul localităţilor Sarmizegetusa, Mintia-Veţel şi a Complexului cetăţilor 
clasice din Munţii Orăştiei-Costeşti-Cetăţuie; Cetăţuia Înaltă; Ciocuţa; Costeşti-Blidaru; 
Foieragu; Vârful lui Hulpe; Feţele Albe; Grădiştea Muncelului; Piatra Roşie - judeţul 
Hunedoara (PL-x 434/2012), ce are ca obiect de reglementare declararea ca rezervaţie 
arheologică şi bun de utilitate publică de interes naţional a unor zone din teritoriul 
localităţilor Sarmisegetusa, Mintia-Veţel şi a Complexului cetăţilor dacice din Munţii 
Orăştie-Costeşti-Cetăţuie; Cetăţuia Înaltă; Clocuţa; Costeşti-Blidaru; Faieragu; Vârful lui 
Hulpe; Feţele Alba; Grădiştea Muncelului; Piatra Roşie - judeţul Hunedoara. 

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 09 octombrie 2012, (nr. voturi: DA= 46 NU=13 AB=5), Consiliul Legislativ 
avizează favorabil propunerea legislativă.  

Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost respinsă cu 
unanimitate de voturi. 

 
La punctul 14 al ordinii de zi a fost prezentat Proiectul de Lege pentru completarea 

alineatului (3) al articolului 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2007 privind 
regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice 
(PL-x 20/2013), ce are ca obiect completarea alineatului (3) al articolului 11 din Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea 
habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin 
Legea nr.49/2011, în sensul includerii în documentaţia necesară pentru instituirea regimului 
de arie naturală protejată de interes comunitar, pe lângă Formularul Standard Natura 2000 şi 
avizul Academiei Române, şi a hotărârilor consiliului comunal, orăşenesc, municipal sau 
judeţean, după caz, de avizare a suprafeţei administrative ce urmează să facă parte din aria 
naturală protejată. 

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 12 decembrie 2012, (adoptată în condiţiile art.75 alin.2 teza a III-a din Constituţie), 
Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul de lege.  

Supus dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost respins cu unanimitate de 
voturi. 
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La punctul 15 al ordinii de zi a fost prezentată Propunerea legislativă privind 

utilizarea, conservarea şi protejarea solului (Pl-x 72/2011), ce are ca obiect de reglementare 
instituirea unui cadru juridic unitar pentru elaborarea unor programe, măsuri şi acţiuni 
privind implementarea politicii naţionale de utilizare, conservare, protejare şi ameliorare a 
calităţii solului. Totodată, propunerea urmăreşte înfiinţarea centrelor regionale pentru 
gestionarea resurselor de sol pe lângă universităţile de ştiinţe agricole şi medicină 
veterinară. 

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 februarie 2011, (nr. voturi: DA= 69 NU=0 AB=2), Consiliul Legislativ 
avizează favorabil propunerea legislativă.  

Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost respinsă cu majoritate 
de voturi, o abţinere. 

 
La punctul 16 al ordinii de zi a fost prezentat Proiectul de Lege pentru modificarea 

Ordonanţei de urgenţă nr.59/2007 privind instituirea Programului naţional de îmbunătăţire a 
calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi (Pl-x 198/2012), ce are ca obiect 
modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.59/2007 privind instituirea Programului 
naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi, 
aprobată cu modificări prin Legea nr.343/2007, cu modificările ulterioare, în sensul 
înlocuirii, astfel cum rezultă din cuprinsul Expunerii de motive, a Programului naţional de 
îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi cu Programul 
naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi din 
mediul urban, ca măsură a reducerii poluării aerului şi, prin urmare, a evitării declanşării 
procedurii de înfrigement împotriva statului român, de către Comisia Europeană, cu privire 
la depăşirea valorilor limită pentru mai multe substanţe poluante, prin amenajarea de spaţii 
verzi în aceste localităţi, unde poluarea atinge cote maxime. 

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 
mai 2012, (adoptată în condiţiile art.115 alin.5 teza a III-a din Constituţie), Consiliul 
Legislativ avizează favorabil proiectul de lege.  

Supus dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost respins cu unanimitate de 
voturi. 

 
La punctul 17 al ordinii de zi a fost prezentat Proiectul de Lege pentru modificarea 

şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul şi 
acvacultura (PL-x 439/2012), ce are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul şi acvacultura, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr.317/2009, cu modificările şi completările ulterioare, 
în vederea creării cadrului juridic necesar interpretării unitare a prevederilor actului 
normativ de bază. 

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 15 
octombrie 2012, (adoptată în condiţiile art.115 alin.5 teza a III-a din Constituţie), Consiliul 
Legislativ avizează favorabil proiectul de lege.  
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Supus dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost respins cu unanimitate de 
voturi. 

 
La punctul 18 al ordinii de zi a fost prezentată Propunerea legislativă privind unele 

măsuri pentru protejarea resurselor piscicole din Delta Dunării, îmbunătăţirea a calităţii 
vieţii în Delta Dunării, întărirea instituţională a Administraţiei Rezervaţiei Biosfera Delta 
Dunării şi Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură (PL-x 49/2013), ce are ca obiect 
de reglementare stabilirea unor măsuri pentru protejarea resurselor piscicole din Delta 
Dunării, pentru imbunatăţirea calităţii vieţii în Delta Dunării şi pentru întărirea instituţională 
a Administraţiei Rezervaţiei Biosfera Delta Dunării şi a Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi 
Acvacultură, în vederea creării, astfel cum rezultă din cuprinsul expunerii de motive, a 
premizelor pentru dezvoltarea sectorului pescăresc, armonizând politicile naţionale din acest 
domeniu cu cerinţe Politicii comune în domeniul pescuitului - PCP şi, în acelaşi timp, 
evitând eventualele sancţiuni generate de nerespectarea legislaţiei europene. 

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 12 februarie 2013, (nr. voturi: DA= 116 NU=0 AB=0), Consiliul Legislativ 
avizează favorabil propunerea legislativă.  

Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost respinsă cu 
unanimitate de voturi. 

 
La punctul 19 al ordinii de zi a fost prezentată Propunerea legislativă privind 

modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.7 din 19 ianuarie 2006 privind 
instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul 
rural, aprobată prin Legea nr.71/2007 (PL-x 419/2012), ce are ca obiect de reglementare 
modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin Legea nr.71/2007, cu modificările ulterioare. Aşa cum 
rezultă din Expunerea de motive, prin proiect se preconizează acordarea finanţării de la 
bugetul de stat pentru lucrările de investiţii începute în cadrul Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural, avându-se în vedere că, din 
aproximativ 400 de unităţi administrativ-teritoriale, doar 30 au reuşit să le finalizeze. 

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 02 octombrie 2012, (nr. voturi: DA= 53 NU=4 AB=2), 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 20 al ordinii de zi a fost prezentată Propunerea legislativă pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (PL-x 
399/2012), ce are ca obiect de reglementare modificarea Legii nr.188/1999 privind Statutul 
funcţionarilor publici, în sensul eliminării funcţiei de inspector guvernamental din categoria 
funcţiilor publice, având în vedere ca, potrivit Expunerii de motive, activitatea inspectorilor 
guvernamentali se suprapune activităţii ministerelor, situaţie care generează ineficienţa, 
dublarea sferei de competenţă şi efort bugetar. 
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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 24 septembrie 2012, (nr. voturi: DA= 22 NU=48 AB=1), Consiliul Legislativ 
avizează favorabil propunerea legislativă.  

Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost respinsă cu 
unanimitate de voturi. 

 
La punctul 21 al ordinii de zi a fost prezentat Proiectul de Lege pentru modificarea 

şi completarea art.73 alin.(3) din Legea nr.7/2006 privind statutul funcţionarului public 
parlamentar, republicată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.35 din 
16/01/2006 (PL-x 19/2013), ce are ca obiect de reglementare modificarea alin.(3) al art.73 
din Legea nr.7/2006 privind statutului funcţionarului public parlamentar, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

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 12 
decembrie 2012, (adoptată în condiţiile art.75 alin.2 teza a III-a din Constituţie), Consiliul 
Legislativ avizează favorabil proiectul de lege.  

Supus dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost respins cu raport preliminar 
la Comisia pentru muncă şi protecţie socială, cu unanimitate de voturi. 

 
La punctul 22 al ordinii de zi a fost prezentat Proiectul de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.85/2011 pentru modificarea Legii nr.50/1991 privind 
autorizarea executării lucrărilor de construcţii (PL-x 761/2011), ce are ca obiect eliminarea 
obligativităţii obţinerii autorizaţiei de construire pentru executarea lucrărilor de foraje şi 
prospecţiuni submarine, în platoul continental românesc al Mării Negre - marea teritorială, 
zona contiguă şi zona economică exclusivă a României. În acest scop, prezentul act 
normativ propune modificarea textelor din Legea nr. 50/1991, cuprinse la art. 3 alin. (1) lit. 
e) si abrogarea alineatului (5) al articolului 4. 

S-a arătat că proiectul de ordonanţă se încadrează în categoria legilor organice, 
Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a adoptat proiectul de ordonanţă de 
urgenţă în şedinţa din 06 decembrie 2011, (adoptată în condiţiile art.115 alin.5 teza a III-a 
din Constituţie), Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul de ordonanţă de urgenţă.  

Supus dezbaterilor, respectivul proiect de ordonanţă de urgenţă a fost adoptat cu 
amendamente admise, cu unanimitate de voturi. 

 
La punctul 23 al ordinii de zi a fost prezentat Proiectul de Lege privind declararea 

comunei Şepreuş, 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.  

Supus dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost adoptat cu unanimitate de 
voturi. 
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La punctul 24 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 şi urbanismul (PL-x 
418/2012), ce are ca obiect de reglementare modificarea alin.(3) al art.56 din Legea 
nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul în sensul că avizarea 
documentaţiilor de interes general - toate categoriile din domeniul amenajării teritoriului, 
precum şi din domeniul urbanismului - iniţiate de autorităţile publice sau de instituţii din 
coordonarea sau subordonarea acestora se face fără perceperea unor taxe sau tarife. Se 
interzice condiţionarea emiterii avizului de percepere a unor tarife pentru servicii de 
documentare, analizare documentaţie, consultanţă şi altele asemenea”. 

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 02 
octombrie 2012, (nr. voturi: DA= 45 NU=0 AB=11), Consiliul Legislativ avizează 
favorabil proiectul de lege.  

Supus dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost adoptat cu amendamente 
admise, cu unanimitate de voturi. 

 
La punctul 25 al ordinii de zi a fost prezentat Proiectul de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.63/2012 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.18/2009 privind creşterea performanţei energetice a 
blocurilor de locuinţe (PL-x 63/2013), ce are ca obiect modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a 
blocurilor de locuinţe. Aşa cum rezultă din Nota de fundamentare, adoptarea prezentului 
proiect are ca scop „creşterea numărului de clădiri de locuit la a căror anvelopă se execută 
lucrări de intervenţie pentru creşterea performanţei energetice, precum şi creşterea gradului 
de eficientizare a măsurilor aplicate”. 

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 19 februarie 2013, vot în unanimitate, Consiliul 
Legislativ avizează favorabil proiectul de ordonanţă de urgenţă.  

Supus dezbaterilor, respectivul proiect de ordonanţă de urgenţă a fost adoptat cu 
amendamente admise, cu raport preliminar la Comisia pentru industrii şi servicii, cu 
unanimitate de voturi. 

 
La punctul 26 al ordinii de zi a fost prezentat Proiectul de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.74/2012 pentru modificarea alineatului (2) al art.2 
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.99/2007 privind unele măsuri pentru sprijinirea 
persoanelor afectate de prăbuşirea blocului situat în cartierul Dumbrava din Municipiul 
Zalău, ca urmare a deflagraţiei produse în data de 14 septembrie 2007 (PL-x 65/2013), ce 
are ca obiect de reglementare modificarea alineatului (2) al articolului 2 din Ordonanţă de 
urgenţă nr.99/2007 privind unele măsuri pentru sprijinirea persoanelor afectate de 
prăbuşirea blocului situat în cartierul Dumbrava din municipiul Zalău, ca urmare a 
deflagraţiei produse în data de 14 septembrie 2007, în sensul prelungirii duratei contractelor 
de închiriere a locuinţelor de necesitate, pentru o perioadă de 6 luni de zile, respectiv până la 
data de 01.06.2013. 

S-a arătat că proiectul de ordonanţă se încadrează în categoria legilor ordinare, 
Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Procedură de urgenţă, Senatul a adoptat 
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proiectul de ordonanţă de urgenţă în şedinţa din 19 februarie 2013, (nr. voturi: DA= 132 
NU=0 AB=10), Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul de ordonanţă de urgenţă.  

Supus dezbaterilor, respectivul proiect de ordonanţă de urgenţă a fost adoptat cu 
unanimitate de voturi. 

 
La punctul 27 al ordinii de zi a fost prezentat Proiectul de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.67/2012 privind modificarea art.55 din Legea 
nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a 
Legii administraţiei publice locale nr.215/2001 şi a Legii nr.393/2004 privind Statutul 
aleşilor locali (Pl-x 64/2013), ce are ca obiect modificarea art.55 din Legea nr.35/2008 
pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii 
administraţiei publice locale nr.215/2001 şi a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor 
locali, cu modificările şi completările ulterioare, în scopul delimitării sferei bunurilor avute 
în vedere de dispoziţiile de incriminare din cuprinsul art.55 alin.(l). 

S-a arătat că proiectul de ordonanţă se încadrează în categoria legilor organice, 
Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Procedură de urgenţă, Senatul a adoptat 
proiectul de ordonanţă de urgenţă în şedinţa din 19 februarie 2013, vot în unanimitate, 
Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul de ordonanţă de urgenţă.  

Supus dezbaterilor, respectivul proiectul de ordonanţă de urgenţă a fost adoptat 
cu unanimitate de voturi. 

 
La punctul 28 al ordinii de zi a fost prezentată Propunerea legislativă privind 

modificarea şi completarea Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în 
administraţia publică (Pl-x 350/2012), ce are ca obiect de reglementare modificarea şi 
completarea Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu 
completările ulterioare. Potrivit Expunerii de motive, „sarcina consultării prin organizarea 
unor dezbateri publice se impune a fi prevăzută cu caracter obligatoriu şi nu doar la cererea 
punctuală a societăţii civile. În acest fel se acordă dreptul şi beneficiul de a se proceda la 
excluderea consultărilor prin organizarea de dezbateri publice pentru proiecte de acte 
normative ce nu prezintă larg interes. Deopotrivă, se înlătură dificultăţile ocazionate de 
formularea, preluarea şi procesarea unor cereri de organizare de dezbateri publice pentru o 
multitudine de proiecte de acte normative, importante şi de interes general”. 

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 17 septembrie 2012, (nr. voturi: DA= 60 NU=1 AB=3), Consiliul Legislativ 
avizează favorabil propunerea legislativă.  

Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost amânată cu termen de 
două săptămâni, cu unanimitate de voturi. 

 
La punctul 29 al ordinii de zi a fost prezentat Proiectul de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei Guvernului nr.9/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.96/2002 privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii 
din clasele I-VIII din învăţământul de stat şi privat, precum şi pentru copiii preşcolari din 
grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore (PL-x 413/2012), ce are ca obiect 
de reglementare modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.96/2002 
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privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din clasele I- VII din 
învăţământul de stat şi privat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat şi 
private cu program normal de 4 ore, în vederea instituirii cadrului legal necesar pentru 
cuprinderea în bugetul de stat a fondurilor necesare extinderii programului privind 
acordarea de produse lactate şi de panificaţie şi pentru elevii din clasa pregătitoare, precum 
şi clarificarea aspectelor legate de furnizarea alimentelor pentru copiii care au intoleranţă la 
unele ingrediente din produsele lactate şi de panificaţie şi pentru îmbunătăţirea 
mecanismului legat de acordarea produselor corespunzătoare din punct de vedere 
nutriţional, pentru grupele speciale de consumatori, în conformitate cu cerinţele Uniunii 
Europene. 

S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor ordinare, Camera 
Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a adoptat proiectul de ordonanţă în şedinţa 
din 02 octombrie 2012, Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul de ordonanţă.  

Supus dezbaterilor, respectivul proiect de ordonanţă a fost adoptat cu 
unanimitate de voturi. 

 
La punctul 30 al ordinii de zi a fost prezentat Proiectul de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.40/2011 privind promovarea vehiculelor de transport 
rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic (PL-x 394/2011), ce are ca 
obiect transpunerea în legislaţia internă a Directivei 2009/33/CE privind promovarea 
vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, 
urmărindu-se, aşa cum se arată în Nota de fundamentare, o reorientare a consumatorilor spre 
automobile nepoluante, care constituie o alternativă la autovehicule care folosesc surse 
clasice de carburant. 

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 08 iunie 2011, (nr. voturi: DA= 50 NU=47 AB=1), 
Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul de ordonanţă de urgenţă.  

Supus dezbaterilor, respectivul proiect de ordonanţă de urgenţă a fost adoptat în 
forma prezentată cu raport preliminar la Comisia pentru industrii şi servicii, cu 
unanimitate de voturi. 

 
La punctul 31 al ordinii de zi a fost prezentat Proiectul de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.58/2012 privind modificarea unor acte normative din 
domeniul protecţiei mediului şi pădurilor (PL-x 28/2013), ce are ca obiect de reglementare 
modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul protecţiei mediului şi 
pădurilor, în sensul modificării Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 17/2005 pentru 
stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administraţiei publice centrale, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr. 198/2005, şi al modificării şi completării Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr.265/2006. Urgenţa reglementării este determinată de necesitatea 
adoptării unor măsuri pentru întărirea capacităţii instituţionale a Gărzii Naţionale de Mediu, 
a Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a activităţilor de control al regimului 
silvic şi al vânătorii, pentru a face faţă cerinţelor ce se impun pentru soluţionarea 
problemelor multiple privind protecţia mediului în domeniul poluării, managementului 
ariilor naturale protejate şi al conservării biodiversităţii, eficientizării actului de control şi al 
emiterii actelor de reglementare. 
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S-a arătat că proiectul de ordonanţă se încadrează în categoria legilor organice, 
Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Procedură de urgenţă, Senatul a adoptat 
proiectul de ordonanţă de urgenţă în şedinţa din 11 februarie 2013, (nr. voturi: DA= 125 
NU=24 AB=6), Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul de ordonanţă de urgenţă.  

Supus dezbaterilor, respectivul proiect de ordonanţă de urgenţă a fost amânat cu 
termen de o săptămână, cu unanimitate de voturi. 

 
La punctul 32 al ordinii de zi a fost prezentat Proiectul de Lege privind completarea 

Legii nr.95/1997 privind declararea complexului "Memorialul victimelor comunismului şi 
al rezistenţei - Sighet" ca ansamblu de interes naţional (PL-x 438/2012), ce are ca obiect de 
reglementare completarea Legii nr.95/1997 privind declararea complexului "Memorialul 
victimelor comunismului şi al rezistenţei - Sighet" ca ansamblu de interes naţional cu un 
nou articol, art.6, în sensul acordării dreptului Fundaţiei „Academia civică”, ca din sumele 
primite din bugetul de stat şi din alte fonduri atrase, să susţină şi să finanţeze proiecte de 
recuperare a memoriei colective şi în alte locaţii din ţară sau foste locuri de detenţie şi 
deportare. 

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 15 
octombrie 2012, (nr. voturi: DA= 60 NU=0 AB=1), Consiliul Legislativ avizează 
favorabil proiectul de lege.  

Supus dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost adoptat cu raport preliminar 
la Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă, cu unanimitate de 
voturi. 

 
La punctul 33 al ordinii de zi a fost prezentat Proiectul de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.82/2012 pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative privind evidenţa persoanelor, actele de identitate ale cetăţenilor români, precum 
şi actele de rezidenţă ale cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului 
Economic European rezidenţi în România (PL-x 62/2013), ce are ca obiect de reglementare 
modificarea şi completarea unor acte normative privind evidenţa persoanelor, actele de 
identitate ale cetăţenilor români, precum şi actele de rezidenţă ale cetăţenilor statelor 
membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European rezidenţi în România, în 
scopul alinierii la iniţiativele europene în materia evidenţei persoanelor şi a e-serviciilor, 
respectiv al preocupărilor de interconectare a sistemelor referitoare la identitatea electronică, 
pentru crearea premiselor necesare introducerii şi compatibilizării soluţiilor de e-
administraţie. 

S-a arătat că proiectul de ordonanţă se încadrează în categoria legilor organice, 
Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Procedură de urgenţă, Senatul a adoptat 
proiectul de ordonanţă de urgenţă în şedinţa din 19 februarie 2013, (nr. voturi: DA= 126 
NU=5 AB=9), Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul de ordonanţă de urgenţă.  

Supus dezbaterilor, respectivul proiect de ordonanţă de urgenţă a fost amânat cu 
termen de două săptămâni, cu unanimitate de voturi. 

 
 În zilele de 6 şi 7 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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