
 
Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 

COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ, 
AMENAJAREA TERITORIULUI ŞI ECHILIBRU ECOLOGIC 

 Bucureşti, 14.03.2013 
 

 
PROCES VERBAL 

din zilele de 12, 13 şi 14 martie 2013 
 

Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic şi-
a desfăşurat lucrările în zile de  12, 13 şi 14 martie 2013. 

 
La lucrările Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 

ecologic în ziua de 12 martie a.c., din numărul de 32 membri ai Comisiei au fost prezenţi 
29 deputaţi, fiind absenţi: domnul ministru Dragnea Nicolae-Liviu (PSD), domnul deputat 
Oltean Ioan (PDL) şi doamna ministru Plumb Rovana (PSD). 
  
 În data de 13 martie a.c., din numărul de 32 membri ai Comisiei au fost prezenţi 29 
deputaţi, fiind absenţi: domnul ministru Dragnea Nicolae-Liviu (PSD), domnul deputat 
Oltean Ioan (PDL) şi doamna ministru Plumb Rovana (PSD). 
  

În data de 14 martie a.c., din numărul de 32 membri ai Comisiei au fost prezenţi 29 
deputaţi, fiind absenţi: domnul ministru Dragnea Nicolae-Liviu (PSD), domnul deputat 
Oltean Ioan (PDL) şi doamna ministru Plumb Rovana (PSD). 

 
La şedinţa Comisiei din 12 martie a.c au participat ca invitaţi: doamna Irina Cajal, 

Secretar de Stat Ministerului Culturii, doamna Anne Marie Jugănaru, Secretar de Stat 
Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice, doamna Baldovin Monolisa, şef serviciu 
Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice, doamna Manu Carmen, director Ministerul 
Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, doamna Iuliana Chidu, 
consilier Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice, domnul Ionuţ Juga, Secretar de 
Stat Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice, domnul Gheorghe Constantin, director 
Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice, doamna Caracota Eleonora, consilier 
Ministerul Finanţelor Publice, doamna Popescu Maria, şef serviciu Ministerul Finanţelor 
Publice, domnul Muscalu Viorel, şef serviciu Ministerul Finanţelor Publice, domnul Vasile 
Costea, Secretar de Stat Ministerul Apărării Naţionale, domnul Gheorghe Nistor, şef direcţie 
Ministerul Apărării Naţionale, domnul Iulian Matache, Secretar de Stat Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, doamna Roberta Anastase, deputat 
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Parlamentul României şi doamna Bratu Georgeta, Secretar de Stat Ministerul Muncii, 
Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice. 

 
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 12 martie 2013 au figurat următoarele puncte: 

 
SESIZĂRI ÎN FOND 

 
1. Pl-x 230/2008 Propunere legislativă privind completarea şi modificarea OUG 202/2002 

privind gospodărirea integrată a zonei costiere cu modificările şi completările aduse de 
Legea 280/2003 

2. PL-x 38/2010 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.315/2004 privind 
dezvoltarea regională în România, cu modificările şi completările ulterioare 

3. 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 

4.  Pl-x 424/2011 Propunere legislativă privind serviciile de îngrijire şi supraveghere a copiilor 
pe timpul zilei 

5.  PL-x 389/2011 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.63 /2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri 

6. Pl-x 352/2012 Propunere legislativă privind transmiterea cazărmilor dezafectate din 
administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea consiliilor locale 

7. Pl-x 434/2011 Propunere legislativă privind transformarea cazărmile dezafectate din 
administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea consiliilor locale, în scopul 
transformării acestora în obiective de utilitate publică, cu caracter social 

8. PL-x 558/2011 Proiect de Lege privind organizarea şi funcţionarea serviciilor sociale 
9. Pl-x 559/2010 Propunere legislativă privind transmiterea către Consiliul Local al Sectorului 

2 din Municipiul Bucureşti a dreptului de administrare a unui bun aflat în domeniul public 
al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" 

10. Pl-x 608/2011 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.94 din Legea 
nr.7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar 

11. 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 

12. Pl-x 304/2012 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.153/2011 privind 
măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor 

13. PL-x 568/2011 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.64/2011 privind stocarea geologică a dioxidului de carbon 

14. 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 

15. PL-x 55/2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.6/2013 pentru modificarea şi completarea 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 
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La punctul 1 al ordinii de zi a fost prezentată Propunerea legislativă privind 
completarea şi modificarea OUG 202/2002 privind gospodărirea integrată a zonei costiere 
cu modificările şi completările aduse de Legea 280/2003 (Pl-x 230/2008), ce are ca obiect 
modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.202/2002 privind gospodărirea integrată 
a zonei costiere, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.280/2003, în sensul că 
realizarea construcţiilor indispensabile securităţii sau interesului public se va face numai cu 
avizul prealabil al autorităţii publice centrale pentru turism, al autorităţii publice centrale 
pentru lucrări publice, transporturi şi locuinţe şi al autorităţii publice centrale pentru 
protecţia mediului şi gospodărirea apelor. 
 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 15 aprilie 2008, Consiliul Legislativ avizează favorabil propunerea legislativă.  
 Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost amânată cu termen de 
o lună, cu unanimitate de voturi. 
 

La punctul 2 al ordinii de zi a fost prezentat Proiectul de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.315/2004 privind dezvoltarea regională în România, cu modificările şi 
completările ulterioare (PL-x 38/2010), ce are ca obiect de reglementare modificarea şi 
completarea Legii nr.315/2004 privind dezvoltarea regională în România, cu modificările şi 
completările ulterioare, în scopul promovării unei politici regionale care are ca obiectiv 
general diminuarea decalajelor economice şi sociale dintre diferitele regiuni şi zone ale ţării 
acumulate în timp, prevenirii apariţiei unor noi dezechilibre, precum şi susţinerii unei 
dezvoltări durabile a tuturor regiunilor ţării.  

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 2010, (adoptata în condiţiile art.75 alin.2 teza a III-a din Constituţie), Consiliul 
Legislativ avizează favorabil proiectul de lege.  

Supus dezbaterilor, respectivul proiectul de lege a fost amânat cu unanimitate de 
voturi. 
 

La punctul 3 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.  
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Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost amânată cu termen de 
o lună, cu unanimitate de voturi. 
 

La punctul 4 al ordinii de zi a fost prezentată Propunerea legislativă privind 
serviciile de îngrijire şi supraveghere a copiilor pe timpul zilei (Pl-x 424/2011), ce are ca 
obiect cadrul normativ general pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea unui sistem de 
servicii de îngrijire, creştere şi educare a copiilor cu vârste mai mici de 3 ani. Sistemul 
propus este flexibil, accesibil beneficiarilor atât în privinţa costurilor, cât şi al 
disponibilităţii teritoriale, deschis atât iniţiativei private, cât şi iniţiativei parentale. De 
asemenea, proiectul răspunde nevoii evidente de asemenea servicii atât pe timp de zi, cât şi 
pe timp de noapte, pentru perioade mai îndelungate sau doar ocazional, la domiciliul 
copilului sau al furnizorului de servicii.  

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 14 iunie 2011, (nr. voturi: DA= 60 NU=53 AB=0), Consiliul Legislativ 
avizează favorabil propunerea legislativă. 

Supusă dezbaterilor, respectiva propunerea legislativă a fost respinsă cu 
majoritate de voturi, trei abţineri. 

 
La punctul 5 al ordinii de zi a fost prezentat Proiectul de Lege pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei Guvernului nr.63 /2002 privind atribuirea sau schimbarea de 
denumiri (PL-x 389/2011), ce are ca obiect de reglementare completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, aprobată cu 
modificări prin Legea nr.48/2003, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul 
instituirii unei Comisii interministeriale de atribuire de denumiri, care să avizeze proiectele 
de hotărâri ale consiliilor judeţene şi ale consiliilor locale ce reglementează schimbarea de 
denumire a unor obiective judeţene sau locale, în scopul „asigurării unei analize mai bune şi 
a unui control mai exigent al acestei activităţi, prevenind totodată posibilele abuzuri ale 
consiliilor judeţene şi locale".  

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 
01 iunie 2011, (nr. voturi: DA= 38 NU=3 AB=2), Consiliul Legislativ avizează favorabil 
proiectul de lege.  

Supus dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost respins cu unanimitate de 
voturi. 
  
 La punctul 6 al ordinii de zi a fost prezentată Propunerea legislativă privind 
transmiterea cazărmilor dezafectate din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în 
administrarea consiliilor locale (Pl-x 352/2012), ce are ca obiect de reglementare 
transmiterea cazărmilor dezafectate din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în 
administrarea consiliilor judeţene şi a consiliilor locale, în scopul transformării acestora în 
obiective de utilitate publică.  

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= 41 NU=7 AB=12), Consiliul Legislativ 
avizează favorabil propunerea legislativă.  
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Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost respinsă cu 
unanimitate de voturi. 
 

La punctul 7 al ordinii de zi a fost prezentată Propunerea legislativă privind 
transformarea cazărmile dezafectate din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în 
administrarea consiliilor locale, în scopul transformării acestora în obiective de utilitate 
publică, cu caracter social (Pl-x 434/2011), ce are ca obiect de reglementare transmiterea 
cazărmilor dezafectate din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea 
consiliilor judeţene şi a consiliilor locale, în scopul transformării acestora în obiective de 
utilitate publică, cu caracter social.  

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 14 iunie 2011, (nr. voturi: DA= 104 NU=4 AB=3), Consiliul Legislativ 
avizează favorabil propunerea legislativă.  

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

 
La punctul 8 al ordinii de zi a fost prezentat Proiectul de Lege privind organizarea şi 

funcţionarea serviciilor sociale (PL-x 558/2011), ce are ca obiect de reglementare 
înfiinţarea, organizarea, finanţarea şi furnizarea serviciilor sociale, reprezentând 
materializarea unei cât mai apropiate şi mai eficiente legături între autoritatea publică locală 
şi comunitate, dorindu-se crearea unei legături cât mai strânse între nevoile cetăţenilor din 
comunitate şi responsabilitatea administraţiei locale.  

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 octombrie 2011, (adoptată în condiţiile art.75 alin.2 teza a III-a din Constituţie), 
Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul de lege, Consiliului Economic şi Social 
avizează negativ proiectul de lege.  

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 privind 

transmiterea către Consiliul Local al Sectorului 2 din Municipiul Bucureşti a dreptului de 
administrare a unui bun aflat în domeniul public al statului şi în administrarea 
Administraţiei Naţionale "Apele Române" (Pl-x 559/2010), ce are ca obiect de reglementare 
transmiterea insulei Plumbuita, în suprafaţă de 1,94 ha, aflate în domeniul public al statului 
şi în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române", în administrarea Consiliului 
Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, în scopul punerii în valoare a Mănăstirii 
Plumbuita şi a Palatului Ghica Tei şi a obţinerii finanţării în cadrul Programului Operaţional 
Regional al Planului Integrat de Dezvoltare Urbană a zonei Plumbuita - Steaua Roşie 
Petricani. 

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 04 octombrie 2010, Consiliul Legislativ avizează favorabil propunerea 
legislativă.  

Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost respinsă cu 
unanimitate de voturi. 
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La punctul 10 al ordinii de zi a fost prezentată Propunerea legislativă pentru 

modificarea alin.(1) al art.94 din Legea nr.7/2006 privind statutul funcţionarului public 
parlamentar (Pl-x 608/2011), ce are ca obiect de reglementare modificarea alin.(i) al art.94 
din Legea nr.7/1996 privind statutul funcţionarului public parlamentar, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, în sensul ca şi funcţionarilor publici din cadrul 
Consiliului Legislativ să li se aplice dispoziţiile art.69 potrivit cărora în cazul pensionării, 
raportul de serviciu încetează de drept la data comunicării deciziei de pensionare şi nu la 
data îndeplinirii condiţiilor de pensionare, ca în prezent. Potrivit Expunerii de motive, 
soluţia legislativă propusă este argumentată prin faptul că funcţionarii publici din cadrul 
Consiliului Legislativ - organ consultativ de specialitate al Parlamentului, sunt asimilaţi 
funcţionarilor publici parlamentari, astfel că ar trebui să beneficieze de aceleaşi condiţii de 
pensionare ca şi aceştia. In plus, perioada în care funcţionarii publici din cadrul Consiliului 
Legislativ îşi desfăşoară activitatea în cadrul acestei instituţii constituie vechime în 
structurile Parlamentului, conform dispoziţiilor art.94 alin.(2). 

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 31 octombrie 2011, (nr. voturi: DA= 52 NU=58 AB=4), Consiliul Legislativ 
avizează favorabil propunerea legislativă.  

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

 
La punctul 11 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 respinsă cu majoritate 
de voturi, un vot împotrivă. 

 
La punctul 12 al ordinii de zi a fost prezentat Proiectul de Lege pentru modificarea 

şi completarea Legii nr.153/2011 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-
ambientale a clădirilor (Pl-x 304/2012), ce are ca obiect de reglementare abrogarea art.2 lit. 
c) din Legea nr.153/2011 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a 
clădirilor, conform căreia sunt exceptate de la aplicarea prevederilor legii clădirile şi 
ansamblurile clasate sau în curs de clasare, în condiţiile legii, ca monumente istorice. 

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 
26 iunie 2012, (nr. voturi: DA= 70 NU=0 AB=0), Consiliul Legislativ avizează favorabil 
proiectul de lege.  
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Supus dezbaterilor, respectivul proiectul de lege a fost amânat cu termen de două 
săptămâni, cu unanimitate de voturi. 

 
La punctul 13 al ordinii de zi a fost prezentat Proiectul de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.64/2011 privind stocarea geologică a dioxidului de 
carbon (PL-x 568/2011), ce are ca obiect de reglementare stabilirea cadrului legal şi 
instituţional necesar pentru stocarea geologică a dioxidului de carbon, în vederea prevenirii 
efectelor negative asupra mediului şi a riscurilor pentru sănătatea umană prin reţinerea 
permanentă a dioxidului de carbon, pe coordonatele alinierii legislaţiei naţionale de profil la 
normele şi exigenţele europene în materie, în contextul îndeplinirii de către România a 
angajamentelor asumate faţă de Uniunea Europeană, derivate din calitatea sa de stat 
membru. 

S-a arătat că proiectul de ordonanţă de urgenţă 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 26 octombrie 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 amânat cu 
termen de o săptămână, cu unanimitate de voturi. 

 
La punctul 14 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 

S-a arătat că proiectul de ordonanţă de urgenţă 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 proiectul de ordonanţă de urgenţă a fost adoptat 
cu unanimitate de voturi. 

 
La punctul 15 al ordinii de zi a fost prezentat Proiectul de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.6/2013 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.96/2012 privind stabilirea unor măsuri de 
reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte 
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normative (PL-x 55/2013), ce are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea 
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, în sensul stabilirii unor măsuri privind funcţionarea Ministerului Fondurilor 
Europene şi, implicit, al asigurării creşterii gradului de absorbţie a fondurilor europene. 
Urgenţa reglementării este determinată de necesitatea implementării măsurilor iniţiate de 
Guvernul României pentru accelerarea absorbţiei fondurilor externe nerambursabile şi 
utilizarea eficientă a acestora. 

S-a arătat că proiectul de ordonanţă de urgenţă se încadrează în categoria legilor 
organice, Camera Deputaţilor este Primă Cameră Sesizată, Procedură de urgenţă, Data 
la care se împlineşte termenul constituţional pentru dezbatere si vot final: 26.03.2013, 
Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul de ordonanţă de urgenţă.  

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

 
 

 În zilele de 13 şi 14 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           Ion-Marcel CIOLACU 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit, 
Consilier, Alina Tănase 
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