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PROCES VERBAL 
din zilele de 03 şi 05 septembrie 2013 

 
Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 

ecologic şi-a desfăşurat lucrările în zile de  03 şi 05 septembrie 2013. 
 
La lucrările Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi 

echilibru ecologic în ziua de 03 septembrie a.c., din numărul de 33 membri ai 
Comisiei au fost prezenţi 30 deputaţi, fiind absenţi: domnul ministru Dragnea 
Nicolae-Liviu (PSD), domnul deputat Oltean Ioan (PDL) şi doamna ministru Plumb 
Rovana (PSD). 
  
 La lucrările Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic în ziua de 04 septembrie a.c., din numărul de 33 membri ai 
Comisiei au fost prezenţi 30 deputaţi, fiind absenţi: domnul ministru Dragnea 
Nicolae-Liviu (PSD), domnul deputat Oltean Ioan (PDL) şi doamna ministru Plumb 
Rovana (PSD). 
 
 La lucrările Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic în ziua de 05 septembrie a.c., din numărul de 33 membri ai 
Comisiei au fost prezenţi 30 deputaţi, fiind absenţi: domnul ministru Dragnea 
Nicolae-Liviu (PSD), domnul deputat Oltean Ioan (PDL) şi doamna ministru Plumb 
Rovana (PSD). 
 
 La şedinţa Comisiei din 03 septembrie a.c au participat ca invitaţi: domnul Alin 
Sorin Mitrică, Secretar de Stat Ministerul Fondurilor Europene, doamna Silvia Voicu, 
Ministerul Fondurilor Europene, doamna Beatrice Naniş, Ministerul Fondurilor 
Europene şi domnul Andrei Laurenţiu, Director general adjunct Ministerul Finanțelor 
Publice. 

http://www.cdep.ro/pls/dic/cd.home1�
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 Lucrările şedinţelor 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 03 septembrie 2013 au figurat următoarele 
puncte: 
 

AVIZE 
 
1. PL-x 238/2013 Proiect de Lege privind înfiinţarea Fundaţiei" Proiect Ferentari" 
2. PL-x 239/2013 Propunere legislativă pentru modificarea 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 

 
 

SESIZĂRI ÎN FOND 
 

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

4. PL-x 216/2013 Proiect de Lege pentru modificarea art.6 alin.(1) din Legea 
nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale 

5. PL-x 233/2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală 

6. PL-x 235/2013 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.41/2013 privind reglementarea unor măsuri financiare 

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

înfiinţarea Fundaţiei" Proiect Ferentari" (PL-x 238/2013), ce are ca obiect de 
reglementare înfiinţarea Fundaţiei „Proiect Ferentari” a Secretariatului General al 
Guvernului, persoana juridică română, apolitică, fără scop patrimonial, de utilitate 
publică. 
 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 17 iunie 2013, Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul de 
lege.  
 Supus dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu 
unanimitate de voturi. 
 

La punctul 2 al ordinii de zi a fost prezentată Propunerea legislativă pentru 
modificarea 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 239/2013), ce are ca obiect modificarea 

http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=6&cam=2&leg=2012


 3 
 
alin.(2) al art.200 din Ordonanţa 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, în 
sensul precizării unui termen exact pentru stabilirea intervalului maxim de extindere a 
evaluării, ce nu poate depăşi 25 de zile de la înştiinţarea operatorului economic cu 
privire la prelungirea acestei perioade, având drept scop deblocarea unor situaţii, în 
care amânarea pentru o perioadă nedefinită a evaluării ofertelor depăşeşte cu mult 
termenul iniţial prevăzut de lege pentru parcurgerea tuturor etapelor procedurale. 

S-a arătat că propunerea legislativă în categoria legilor ordinare, Camera 
Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a respins propunerea legislativă în 
şedinţa din 17 iunie 2013, Consiliul Legislativ avizează favorabil 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 
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 o săptămână, cu unanimitate de voturi. 
 

La punctul 4 al ordinii de zi a fost prezentat Proiectul de Lege pentru 
modificarea art.6 alin.(1) din Legea nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor 
administraţiei publice locale (PL-x 216/2013), ce are ca obiect de reglementare 
modificarea art.6 alin.(l) din Legea nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor 
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în 
sensul că listele de candidaţi pentru alegerea consiliilor locale şi a consiliilor judeţene 
să fie întocmite astfel încât să asigure reprezentarea ambelor sexe, cu excepţia acelora 
care conţin un singur candidat. 
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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 iunie 2013, Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul de 
lege. 

Supus dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost amânat cu termen de o 
lună,  cu unanimitate de voturi. 

 
La punctul 5 al ordinii de zi a fost prezentat Proiectul de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.28/2013 pentru aprobarea 
Programului naţional de dezvoltare locală (PL-x 233/2013), ce are ca obiect de 
reglementare aprobarea unui nou Program naţional de dezvoltare locală în scopul 
implementării unor proiecte de importanţă naţională care susţin dezvoltarea regională 
prin realizarea unor lucrări de infrastructură rutieră, tehnico - edilitară şi socio-
educativă în mediul rural şi urban. 

S-a arătat că proiectul de ordonanţă de urgenţă 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 17 iunie 
2013, 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 6 al ordinii de zi a fost prezentat Proiectul de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.41/2013 privind reglementarea unor 
măsuri financiare (PL-x 235/2013), ce are ca obiect de reglementare majorarea sumei 
de 680.000 mii lei, prevăzută la art.2 alin.(l) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.3/2013 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din 
economie, alte măsuri financiare, precum şi modificarea unor acte normative, 
aprobată cu modificări prin Legea nr. 140/2013, pentru acoperirea cererilor de 
împrumut formulate de unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale pentru 
achitarea arieratelor. Aşa cum rezultă din Nota de fundamentare şi din preambul, 
adoptarea prezentului proiect este motivată de necesitatea deblocării activităţii 
furnizorilor de bunuri, servicii şi lucrări care au de recuperat de la autorităţile 
administraţiei publice locale sume ce reprezintă arierate. 

S-a arătat că proiectul de ordonanţă de urgenţă 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 17 iunie 
2013, Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul de ordonanţă de urgenţă.  

Supus dezbaterilor, respectivul proiect de ordonanţă de urgenţă a fost 
adoptat cu unanimitate de voturi. 
 
 În zilele de 04 şi 05 septembrie 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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                   PREŞEDINTE,          SECRETAR, 

                    Marin ALMĂJANU           Ion-Marcel CIOLACU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit, 
Consilier, Alina Tănase 
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