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Camera Deputaţilor 

COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ ŞI 
AMENAJAREA TERITORIULUI  

 Bucureşti, 7 august 2014 
 

 
PROCES VERBAL 

din zilele de 4, 5, 6 și 7 august 2014 
 
 
Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului şi-a 

desfăşurat lucrările în perioada vacanței parlamentare, în zilele de 4, 5, 6 și 7 
august 2014. 

 
La lucrările Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului 

din perioada vacanței parlamentare, în zilele de 4, 5, 6 și 7 august a.c., din 
numărul de 24 membri ai Comisiei au fost prezenţi 22 deputaţi, fiind absenți: 
domnul ministru Dragnea Nicolae-Liviu (PSD) și domnul deputat Oltean Ioan 
(PDL). 

 
 Lucrările şedinţei din 4 august a.c. au fost conduse de domnul deputat 
Marin Almăjanu, preşedintele Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea 
teritoriului. 
 
 Pe ordinea de zi a şedinţei din data de 4 august a.c. au figurat următoarele 
puncte: 

 
AVIZE 

 
1. PL-x 250/2014 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.186/2013 privind constituirea şi funcţionarea 
parcurilor industriale 

2. PL-x 251/2014 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea art.11 
din Legea nr.21 din 1 martie 1991 a cetăţeniei române 

3. Pl-x 254/2014 Propunere legislativă privind medicina şcolară 
4. Pl-x 255/2014 Propunere legislativă privind modificarea articolului II 

din Legea nr.219/2013 
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5. Pl-x 219/2014 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(2) şi (5) al 
art.90 din Legea nr.188/1999, republicată, privind 
Statutul funcţionarilor publici 

6. PL-x 293/2014 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici 

 
 La punctul 1 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.186/2013 privind constituirea şi funcţionarea 
parcurilor industriale (PLx. 250/2014), ce are ca obiect de reglementare 
modificarea și completarea Legii nr.186/2013 privind constituirea și funcționarea 
parcurilor industriale, cu modificările și completările ulterioare.  
 Din Expunerea de motive rezultă că se impune amendarea Legii nr.186/2013 
întrucât „sunt numeroase situațiile în care societățile de administrare a parcurilor 
industriale constituite anterior intrării în vigoare a prezentei legi au fost înființate 
ca efect al altor acte normative (hotărâri de Guvern, ordonanțe de urgență), iar nu 
doar ca efect al unui ordin emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice. 

S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor ordinare, 
Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a adoptat proiectul de 
lege, Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul de lege, iar Guvernul 
susține adoptarea proiectului 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 prezentat proiectul de Lege pentru 

modificarea şi completarea art.11 din Legea nr.21 din 1 martie 1991 a cetăţeniei 
române (PLx. 251/2014), ce are ca obiect de reglementare completarea art.11 din 
Legea nr.21/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în sensul 
reglementării posibilității acordării cetățeniei române la cerere persoanelor de etnie 
română aparținând minorităților naționale, minorităților lingvistice sau grupurilor 
etnice existente în alte state, indiferent de etnonimul folosit, care cunosc limba 
română, cu posibilitatea păstrării cetățeniei străine și stabilirea domiciliului în țară 
sau cu menținerea acestuia în străinătate, dacă îndeplinesc condițiile prevăzute la 
art.8 alin.(1) lit.b), c) și e). 

S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor organice, 
Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a adoptat proiectul de 
lege, Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul de lege. 

Supus dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu 
unanimitate de voturi. 
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La punctul 3 al ordinii de zi a fost prezentată propunerea legislativă privind 
medicina şcolară (Plx. 254/2014), ce are ca obiect reglementarea activităților de 
medicină școlară, respectiv „ansamblul măsurilor de medicină școlară preventivă 
și curativă care se desfășoară în toate unitațile de învățământ, publice sau private, 
indiferent de forma lor de organizare”, ce se desfășoară prin intermediul 
cabinetelor medicale din cadrul unităților școlare și universitare (acolo unde 
acestea nu există, asistența medicală se va desfășura prin intermediul medicilor de 
familie din localitățile respective sau din localitățile apropiate). 

Potrivit inițiativei legislative, medicina școlară are ca obiect acordarea de 
servicii medicale stabilite prin ordin al ministrului sănătății, iar serviciile medicale 
se referă atât la examinari medicale, cât și la profilaxie, tratamente, educație pentru 
igienă și sanatate, educație sexuală și intervenție în caz de urgență medicală. 

S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor 
ordinare, Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a respins 
propunerea legislativă, Consiliul Legislativ avizează favorabil propunerea 
legislativă, Consiliul Economic și Social avizează negativ, Guvernul nu suține 
adoptarea inițiativei legislative. 

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

 
La punctul 4 al ordinii de zi a fost prezentată propunerea legislativă privind 

modificarea articolului II din Legea nr.219/2013 (Plx. 255/2014), ce are ca obiect 
de reglementare  modificarea art.II din Legea nr.219/2013 pentru modificarea și 
completarea Legii nr.96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor, în sensul 
prevederii organizării de alegeri parțiale în toate situațiile de încetare anticipată a 
mandatului de deputat sau de senator în legislatura 2012 - 2016. Astfel, din text 
este eliminată condiția potrivit căreia, în această situație, se organizează alegeri 
numai dacă în colegiul respectiv a fost atribuit un singur mandat. 

S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor 
organice, Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a respins 
propunerea legislativă, Consiliul Legislativ avizează favorabil propunerea 
legislativă, Guvernul nu susține adoptarea propunerii legislative. 

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

 
La punctul 5 al ordinii de zi a fost prezentată propunerea legislativă pentru 

modificarea alin.(2) şi (5) al art.90 din Legea nr.188/1999, republicată, privind 
Statutul funcţionarilor publici (Plx. 219/2014), ce are ca obiect de reglementare 
modificarea prevederilor referitoare la modalitățile de ocupare a funcțiilor publice 
vacante, în sensul extinderii ariei de aplicabilitate a transferului, prin instituirea 
posibilității transferării funcționarului public, atât pe o funcție publică de aceeași 
categorie, clasă și grad profesional ori pe o funcție publică de nivel inferior - în 
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condițiile prevăzute de norma juridică în vigoare, cât și pe o funcție de natură 
contractuală. 

S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor 
organice, Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a respins 
propunerea legislativă, Consiliul Legislativ avizează negativ propunerea 
legislativă, iar Guvernul nu susține adoptarea propunerii legislative. 

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

 
La punctul 6 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor 
publici (PLx. 293/2014), ce are ca obiect de reglementare amendarea dispozițiilor 
art.57 alin.(7) și art.66 ale Legii nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor 
publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în sensul 
introducerii obligativității ca, pentru participarea la concursul de recrutare 
organizat pentru ocuparea funcțiilor publice de conducere, pe lânga obligația 
absolvirii studiilor de masterat sau postuniversitare în domeniul administrației 
publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției 
publice, candidații să dovedească, prin susținerea unui examen de competență 
lingvistică sau prezentarea unei diplome recunoscute de ministerul de resort, 
cunoașterea unei limbi străine de circulație internaționala. 

S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor organice, 
Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a adoptat proiectul de 
lege, Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul de lege, Comisia pentru 
muncă și protecție socială a avizat negativ, iar Guvernul nu susține adoptarea 
inițiativei legislative. 

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

 
În zilele de 5, 6 și 7 august 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, 

Marin ALMĂJANU 

SECRETAR, 

Constantin AVRAM 
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