
 
Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 

COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ, AMENAJAREA 
TERITORIULUI SI ECHILIBRU ECOLOGIC 

    18.04.2013 

            Nr. 26/173/                 
 

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
din 15 - 18 aprilie 2013 

 
Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic 

şi-a desfăşurat lucrările în intervalul 15 - 18 aprilie 2013. 
 

 La şedinţa comisiei din 15 aprilie a.c. a participat ca invitat  domnul Marin Cojoc, 
director Ministerul Finanţelor Publice. 
 
 La şedinţa comisiei din 16 aprilie a.c. au participat ca invitaţi:  domnul Iulian 
Matache, Secretar de Stat Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, 
domnul Baba Florin, Director Ministerul Afacerilor Interne, doamna Munteanu Ioana, 
consilier Ministerul Finanţelor Publice, domnul Marinide Dan, Director General 
Ministerul Finanţelor Publice, doamna Cernăzeanu Mihaela, consilier Ministerul 
Finanţelor Publice, domnul Tănase Valentin, Director Adjunct Ministerul 
Transporturilor, doamna Şolea Cristina, consilier Ministerul pentru Ape, Păduri şi 
Piscicultură, domnul Iuga Ionuţ, Secretar de Stat Ministerul Mediului şi Schimbărilor 
Climatice, domnul Constantin Gheorghe, Director Ministerul Mediului şi Schimbărilor 
Climatice, domnul Codrin Scutaru Secretar de Stat Ministerul Muncii, Familiei, 
Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, doamna Carmen Manu, Director Ministerul 
Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, domnul Adrian Gearap, 
Preşedinte Administraţia Fondului pentru Mediu şi domnul Cornel Brezuica, Director 
Administraţia Fondului pentru Mediu. 
 

Lucrările şedinţelor din 15 - 18 aprilie a.c. au fost conduse de către domnul 
deputat Almăjanu Marin, preşedintele Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea 
teritoriului şi echilibru ecologic. 
 
 În data de 15 aprilie 2013 pe ordinea de zi a figurat următorul punct: 
 
 
 

http://www.cdep.ro/pls/dic/cd.home1�
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=6&cam=2&leg=2012
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SESIZARE ÎN FOND 
 
1. PL-x 87/2013 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.3/2013 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din 
economie, alte măsuri financiare, precum şi pentru modificarea unor acte normative 

 
 

În data de 16 aprilie 2013 pe ordinea de zi au figurat următoarele puncte: 
 
 

AVIZE 
 

2. PL-x 92/2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.75/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în 
obţinerea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora 

3. PL-x 104/2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.11/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.27/2011 
privind transporturile rutiere 

4. PL-x 105/2013 Proiect de Lege privind subvenţionarea din fonduri publice a 
serviciilor sociale acordate de asociaţii, fundaţii şi cultele recunoscute de lege 

5. PL-x 107/2013 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule 

6. PL-x 108/2013 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.194/2002 privind regimul străinilor în România 

 
 

SESIZĂRI ÎN FOND 
 

7. Pl-x 848/2010 Propunere legislativă pentru modificarea lit. b) a alin.(3) al art.4 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul şi acvacultura 

8. 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 

9. PL-x 441/2012 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea OUG nr.80 din 28 
septembrie 2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr.119/1996 cu privire la 
actele de stare civilă 

10. PL-x 95/2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.3/2013 
pentru reglementarea unor măsuri financiare în domeniul programelor multianuale 
prioritare de mediu şi gospodărire a apelor 

 
La punctul 1 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost adoptat cu amendamente 
admise şi respinse, cu majoritate de voturi. 
La punctul 2 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu 
majoritate de voturi. 
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La punctul 3 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost amânat cu termen de o 
săptămână, cu unanimitate de voturi. 
La punctul 4 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu 
unanimitate de voturi. 
La punctul 5 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu 
majoritate de voturi. 
La punctul 6 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost amânat cu termen de o 
săptămână, cu unanimitate de voturi. 
La punctul 7 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost respinsă cu 
unanimitate de voturi. 
La punctul 8 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost amânată cu termen de 
trei săptămâni, cu unanimitate de voturi. 
La punctul 9 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost adoptat cu unanimitate de 
voturi. 
La punctul 10 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost adoptat cu unanimitate de 
voturi. 
 
La lucrările Comisiei din 15 aprilie 2013 din totalul celor 32 de membri au fost prezenţi 
29 deputaţi, după cum urmează: 
 
Almăjanu Marin (PNL), Cseke Attila-Zoltán (UDMR), Nistor Laurenţiu (PSD), Ciolacu 
Ion-Marcel (PSD), Thuma Hubert Petru Ştefan (PNL), Avram Constantin (PC), Babuş 
Radu (PSD), Boboc Valentin Gabriel (PSD), Bucura-Oprescu Simona (PSD), Călin Ion 
(PSD), Chebac Eugen (PP-DD), Cioată Cezar (PP-DD), Ciurariu Florin (PNL), Dobre 
Victor Paul (PNL), Gheorghe Florin (PDL), Horga Vasile (PNL), Manea Victor-
Gheorghe (PNL), Marocico Ion (Mino.), Moldovan Carmen Ileana (PSD), Moldovan 
Ioan (PC), Popescu Florin Aurelian (PDL), Răţoi Neculai (PSD), Rotaru Răzvan (PP-
DD), Simedru Dan Coriolan (PNL), Simionescu Adrian Constantin (PSD), Surdu Raluca 
(PNL), Urcan Ionaş-Florin (PDL), Vlădoiu Aurel (PSD).  
 
Domnul ministru Dragnea Nicolae-Liviu (PSD), domnul deputat Oltean Ioan (PDL) şi 
doamna ministru Plumb Rovana (PSD), nu au participat la lucrările comisiei. 
 
La lucrările Comisiei din 16 aprilie 2013 din totalul celor 32 de membri au fost prezenţi 
29 deputaţi, după cum urmează: 
 
Almăjanu Marin (PNL), Cseke Attila-Zoltán (UDMR), Nistor Laurenţiu (PSD), Ciolacu 
Ion-Marcel (PSD), Thuma Hubert Petru Ştefan (PNL), Avram Constantin (PC), Babuş 
Radu (PSD), Boboc Valentin Gabriel (PSD), Bucura-Oprescu Simona (PSD), Călin Ion 
(PSD), Chebac Eugen (PP-DD), Cioată Cezar (PP-DD), Ciurariu Florin (PNL), Dobre 
Victor Paul (PNL), Gheorghe Florin (PDL), Horga Vasile (PNL), Manea Victor-
Gheorghe (PNL), Marocico Ion (Mino.), Moldovan Carmen Ileana (PSD), Moldovan 
Ioan (PC), Popescu Florin Aurelian (PDL), Răţoi Neculai (PSD), Rotaru Răzvan (PP-
DD), Simedru Dan Coriolan (PNL), Simionescu Adrian Constantin (PSD), Surdu Raluca 
(PNL), Urcan Ionaş-Florin (PDL), Vlădoiu Aurel (PSD).  

http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=143&cam=2&leg=2012
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=143&cam=2&leg=2012
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Domnul ministru Dragnea Nicolae-Liviu (PSD), domnul deputat Oltean Ioan (PDL) şi 
doamna ministru Plumb Rovana (PSD), nu au participat la lucrările comisiei. 
 
Lucrările Comisiei din datele de 17 şi 18 aprilie 2013 s-au desfăşurat în cadrul grupurilor 
de lucru constituite în vedere studierii iniţiativelor legislative de pe ordinea de zi. 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 

Marin ALMĂJANU 

 

SECRETAR, 

Ion-Marcel CIOLACU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit, 
Consilier, Alina Tănase 
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