
 
Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 

COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ, 
AMENAJAREA TERITORIULUI ŞI ECHILIBRU ECOLOGIC 

 Bucureşti, 28.03.2013 
 

 
PROCES VERBAL 

din zilele de 25, 26, 27 şi 28 martie 2013 
 

Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic şi-
a desfăşurat lucrările în zile de  25, 26, 27 şi 28 martie 2013. 

 
La lucrările Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 

ecologic în ziua de 25 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 Palăr Ionel (PNL) a fost plecat în delegaţie. 
 
La lucrările Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 

ecologic în ziua de 26 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). 

Domnii deputaţi Cioată Cezar (PP-DD) şi Palăr Ionel (PNL), au fost plecaţi în 
delegaţie. 
 
 La lucrările Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 
ecologic în ziua de 27 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 Palăr Ionel (PNL) a fost plecat în delegaţie. 
 
 La lucrările Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 
ecologic în ziua de 28 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 Palăr Ionel (PNL) a fost plecat în delegaţie. 
 

http://www.cdep.ro/pls/dic/cd.home1�
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=65&cam=2&leg=2012
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La şedinţa Comisiei din 26 martie a.c au participat ca invitaţi: domnul Matache 
Iulian, Secretar de Stat Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, doamna 
Elena Mihăilă,  consilier Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, 
doamna Irina Cajal, Secretar de Stat Ministerul Culturii, domnul Drăgulin Stelică, director 
general Ministerul Afacerilor Interne, doamna Teodor Corina, şef departament Ministerul 
Sănătăţii, domnul Chiriţă Dumitru, Ministerul Afacerilor Interne, domnul Tohăneanu 
Bogdan, Secretar de Stat Ministerul Afacerilor Interne, doamna Panaitescu Mirela, consilier 
Ministerul Finanţelor Publice, doamna Dana Ionescu, consilier juridic Ministerul Finanţelor 
Publice, doamna Pană Ana, şef serviciu Ministrul Finanţelor Publice şi domnul Marin 
Cojoc, director Ministerul Finanţelor Publice. 

 
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 26 martie 2013 au figurat următoarele puncte: 

 
AVIZE 

 
1. Pl-x  56/2013 Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.218/23 

aprilie 2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, publicată în Monitorul 
Oficial al României nr.305 din 9 mai 2002, cu modificările şi completările ulterioare 

2. Pl-x  77/2013 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.71/2012 privind desemnarea Ministerului Sănătăţii ca unitate de achiziţii publice 
centralizată 

3. Pl-x  84/2013 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.64/2012 privind modificarea unor acte normative şi pentru reglementarea unor măsuri 
tranzitorii în domeniul executării unor creanţe datorate statului 

4. Pl-x  85/2013 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, 
prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare 

5. Pl-x  89/2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.91/2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul sănătăţii 

 
 

SESIZĂRI ÎN FOND 
 

6. PL-x 44/2013 Proiect de Lege pentru modificarea lit. b) a art.35 din Legea nr.155/2010 - 
Legea poliţiei locale 

7. PL-x 211/2011 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii apelor nr.107/1996 
8.  Pl-x 40/2012 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.100/2011 privind darea în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - 
Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură a unor terenuri aflate în proprietatea 
publică a statului şi în administrarea Ministerului Mediului şi Pădurilor - Administraţia 
Naţională "Apele Române" 

http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=6&cam=2&leg=2012
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9.  Pl-x 124/2012 Proiect de Lege privind declararea comunei Şepreuş, judeţul Arad, 

localitate-martir a luptei anticomuniste 
10. 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 
11. 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 

 
La punctul 1 al ordinii de zi a fost prezentată Propunerea legislativă privind 

modificarea şi completarea Legii nr.218/23 aprilie 2002 privind organizarea şi funcţionarea 
Poliţiei Române, publicată în Monitorul Oficial al României nr.305 din 9 mai 2002, cu 
modificările şi completările ulterioare (Pl-x  56/2013), ce are ca obiect de reglementare 
modificarea art. 17 alin.(2) din Legea nr.218/2002 privind organizarea şi funcţionarea 
Poliţiei Române, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul stabilirii componenţei 
Autorităţii teritoriale de ordine publică ca urmare a desfiinţării Corpului gardienilor publici 
prin Legea nr.371/2004. Astfel, în locul şefului Corpului gardienilor publici al municipiului 
Bucureşti sau al judeţului, din Autoritatea teritorială de ordine publică ar urma să facă parte, 
potrivit proiectului, şeful Direcţiei Generale de Jandarmi a Municipiului Bucureşti sau al 
inspectoratului de jandarmi judeţean. 

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: 10.04.2013, Consiliul Legislativ avizează 
favorabil propunerea legislativă.  

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

 
La punctul 2 al ordinii de zi a fost prezentat Proiectul de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.71/2012 privind desemnarea Ministerului Sănătăţii 
ca unitate de achiziţii publice centralizată (Pl-x  77/2013), ce are ca obiect de reglementare 
desemnarea Ministerului Sănătăţii ca unitate de achiziţii centralizată pentru sistemul sanitar, 
care încheie contracte de achiziţie publică sau acorduri-cadru, în numele şi pentru unităţile 
sanitare publice cu paturi din reţeaua ministerului şi a autorităţilor administraţiei publice 
locale. Scopul unei asemenea măsuri îl reprezintă gestionarea eficientă a resurselor 
financiare alocate, achiziţionarea de produse şi servicii de calitate şi stabilirea unor variaţii 
mai mici de preţuri. 
 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 04 martie 2013, vot majoritar, 
Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul de ordonanţă de urgenţă.  
 Supus dezbaterilor, respectivul proiect de ordonanţă de urgenţă a fost avizat 
favorabil cu majoritate de voturi, două voturi împotrivă. 
 

La punctul 3 al ordinii de zi a fost prezentat Proiectul de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.64/2012 privind modificarea unor acte normative şi 
pentru reglementarea unor măsuri tranzitorii în domeniul executării unor creanţe datorate 
statului (Pl-x  84/2013), ce are ca obiect de reglementare modificarea unor acte normative şi 
reglementarea unor măsuri tranzitorii în domeniul executării unor creanţe datorate statului, 



 4 
 
urmărindu-se, printre altele, ca toţi beneficiarii contractelor de concesiune, arendă şi ai altor 
contracte având ca obiect exploatarea terenurilor cu destinaţie agricolă, încheiate de Agenda 
Domeniilor Statului să declare şi să plătească sumele curente la organele fiscale aflate în 
subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.  

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 11 martie 2013, (nr. voturi: DA= 
92 NU=39 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 4 al ordinii de zi a fost prezentat Proiectul de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din 
sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele 
măsuri fiscal-bugetare (Pl-x  85/2013), ce are ca obiect promovarea unor măsuri legislative 
prin care să se prevadă menţinerea, începând cu data de 1 ianuarie 2013, a drepturilor 
salariale ale personalului bugetar la nivelul lunii decembrie 2012, precum şi a celorlalte 
măsuri aprobate prin Legea nr.283/2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar. 

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 11 martie 2013, (nr. voturi: DA= 
110 NU=12 AB=5), 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 5 al ordinii de zi a fost prezentat Proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.91/2012 pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative din domeniul sănătăţii (Pl-x  89/2013), ce are ca obiect de reglementare 
modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu 
modificările şi completările ulterioare, modificarea art. 16 din Legea nr.584/2002 privind 
măsurile de prevenire a răspândirii maladiei SIDA în România şi de protecţie a persoanelor 
infectate cu HIV sau bolnave de SIDA, cu modificările şi completările ulterioare, 
modificarea art.5 din Legea nr.263/2004 privind asigurarea continuităţi asistenţei medicale 
primare prin centrele de permanenţă, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea 
armonizării legislaţiei naţionale cu prevederile Directivei 2011/62/UE a Parlamentului 
European şi a Consiliului din 8 iunie 2011 de modificare a Directivei 2001/83/CE de 
instituire a unui cod comunitar cu privire la medicamentele de uz uman în ceea ce priveşte 
prevenirea pătrunderii medicamentelor falsificate în lanţul legal de aprovizionare, în 
contextul îndeplinirii obligaţiilor ce revin României în calitatea sa de stat membru al 
Uniunii Europene.  

S-a arătat că proiectul de ordonanţă de urgenţă se încadrează în categoria legilor 
ordinare, Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Procedură de urgenţă, Senatul 
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a adoptat proiectul de ordonanţă de urgenţă în şedinţa din 12 martie 2013, 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. 

 
La punctul 6 al ordinii de zi a fost prezentat Proiectul de Lege pentru modificarea lit. 

b) a art.35 din Legea nr.155/2010 - Legea poliţiei locale (PL-x 44/2013), ce are ca obiect de 
reglementare modificarea art.35 lit. b) din Legea poliţiei locale nr. 155/2010, în sensul 
încadrării activităţii poliţiştilor locali în condiţii de muncă deosebite, speciale sau în alte 
condiţii de muncă, potrivit actelor normative care reglementează aceste activităţi pentru 
poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din domeniul ordinii 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 în şedinţa din 
12 februarie 2013, (nr. voturi: DA= 123 NU=1 AB=0), 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 7 al ordinii de zi a fost prezentat Proiectul de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii apelor nr.107/1996 (PL-x 211/2011), ce are ca obiect de reglementare 
îndreptarea erorilor de fond şi de formă cauzate de modificările şi completările legii sus-
menţionate, care au afectat caracterul unitar al acesteia, ajungându-se la crearea unor 
antinomii în cuprinsul său.  

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 
27 aprilie 2011, (nr. voturi: DA= 60 NU=3 AB=1), Consiliul Legislativ avizează favorabil 
proiectul de lege.  

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

La punctul 8 al ordinii de zi a fost prezentat Proiectul de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.100/2011 privind darea în administrarea Ministerului 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură a unor 
terenuri aflate în proprietatea publică a statului şi în administrarea Ministerului Mediului şi 
Pădurilor - Administraţia Naţională "Apele Române" (Pl-x 40/2012), ce are ca obiect de 
reglementare darea în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - 
Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultura a unor terenuri aflate în proprietatea 
publică a statului şi în administrarea Ministerului Mediului şi Pădurilor - Administraţia 
Naţională „Apele Române" în vederea modernizării, restructurării locurilor de debarcare şi 
construirii de mici adăposturi pentru desfăşurarea activităţii cu specific pescăresc. 

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 02 aprilie 2012, (adoptată în 
condiţiile art.115 alin.5 teza a III-a din Constitutie), 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. 
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La punctul 9 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 amânat cu termen de o lună, 
cu unanimitate de voturi. 

 
La punctul 10 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.  

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

 
La punctul 11 al ordinii de zi a fost prezentat Proiectul 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 (PL-x 87/2013), ce are ca obiect de reglementare al prezentului proiect 
de ordonanţă de urgenţă îl constituie acordarea posibilităţii unităţilor/subdiviziunilor 
administraţiei teritoriale, inclusiv instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din 
bugetul local, să contracteze împrumuturi din Trezoreria Statului pentru achitarea 
arieratelor, în scopul diminuării acestora cu cel puţin 85%, până la data de 31 martie 2013. 
Totodată, prin proiect se creează condiţiile ca Trezoreria Statului să acorde Companiei 
Naţionale ,,UNIFARM S.A.”, un împrumut în limita sumei de 3.600 mii lei, în scopul 
achiziţionării de medicamente necesare pentru programele naţionale de 
oncologie/oncohematologie, T.B.C, HIV/SIDA şi transplant. 

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 lege în şedinţa din 12 martie 2013, Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul de 
lege. Consiliului Concurenţei avizează favorabil proiectul de lege. 

 
Supus dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost adoptat cu majoritate de 

voturi, trei abţineri. 
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 În zilele de 25, 27 şi 28 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 


		2013-03-28T16:19:16+0200
	Nicoleta I. Toma




