
 
Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 

COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ, 
AMENAJAREA TERITORIULUI ŞI ECHILIBRU ECOLOGIC 

 Bucureşti, 04.04.2013 
 

 
PROCES VERBAL 

din zilele de 02, 03 şi 04 aprilie 2013 
 

Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic şi-
a desfăşurat lucrările în zile de  02, 03 şi 04 aprilie 2013. 

 
La lucrările Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 

ecologic în ziua de 02 aprilie 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 lucrările Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 

ecologic în ziua de 03 aprilie 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 lucrările Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 
ecologic în ziua de 04 aprilie 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 03 aprilie a.c au participat ca invitaţi: domnul Puiu Gelu, 
Secretar de Stat Ministerul pentru Ape, Păduri şi Piscicultură, domnul Prodan Liviu, expert 
Ministerul Finanţelor Publice, domnul Ghizdean Ion, preşedinte Comisia Naţională de 
Prognoză, doamna Irina Alexe, şef departament Relaţia cu Parlamentul Ministerul 
Afacerilor Interne, doamna Ioana Munteanu, consilier Ministerul Finanţelor Publice, 
domnul Dan Marinide, Director General Adjunct Ministerul Finanţelor Publice, doamna 
Eladia Prandea, Director General Adjunct Ministerul Finanţelor Publice, doamna Mihaela 
Cernăzeanu, consilier juridic Ministerul Finanţelor Publice, domnul Marian Pinţur, 
Vicepreşedinte Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi Pentru Siguranţa Alimentelor, 
domnul Soare Alexandru, Director Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei 
Publice, doamna Anca Ghinavar, Director Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
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Administraţiei Publice, doamna Dana Caraion, Asociaţia Pro Civilizaţie, domnul Stancu 
Victor, Asociaţia Pro Civilizaţie, domnul Dumitriu Claudiu, Vicepreşedinte Federaţia 
Naţională pentru Protecţia Animalelor. 

 
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 03 aprilie 2013 au figurat următoarele puncte: 

 
AVIZE 

 
1. 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 

2. Pl-x  96/2013 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.6/2013 privind 
instituirea unor măsuri speciale pentru impozitarea exploatării resurselor naturale, altele 
decât gazele naturale 

3. Pl-x  97/2013 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.7/2013 privind 
instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a dereglementării 
preţurilor din sectorul gazelor naturale 

 
 

SESIZĂRI ÎN FOND 
 

4. 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 

5. PL-x 36/2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.85/2012 pentru modificarea alin.(13)al art.46 din Legea nr.350/2001 privind amenajarea 
teritoriului şi urbanismul 

6.  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" 

7.  PL-x 62/2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.82/2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind evidenţa 
persoanelor, actele de identitate ale cetăţenilor români, precum şi actele de rezidenţă ale 
cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European rezidenţi 
în România 

8. PL-x 72/2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.1/2013 pentru 
reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul impozitelor şi taxelor locale 

9. PL-x 73/2013 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.2/2013 privind 
reglementarea unor măsuri financiare 

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

11. Pl-x 98/2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.9/2013 privind 
prorogarea termenului prevăzut la art. V din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.7/2011 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi 
urbanismul 

12. Pl-x 99/2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.10/2013 pentru 
modificarea art.115din Ordonanţa Guvernului nr.83/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor 
simple şi serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a 
vehiculelor 

13. PL-x 912/2007 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân 

14. COM(2013)107 - Propunere de DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A 
CONSILIULUI de instituire a unui program de sprijin pentru supravegherea şi urmărirea 
spaţială 

 
La punctul 1 al ordinii de zi a fost prezentat Proiectul 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 (PL-x 92/2013), ce are ca obiect modificarea şi completarea 
Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.66/2011 privind prevenirea, constatarea şi 
sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a 
fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobată cu modificări şi completări prin 
Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare, în scopul accelerării gradului 
de absorbţie a fondurilor externe nerambursabile destinate României şi al îmbunătăţirii 
cadrului juridic, astfel încât să se asigure utilizarea eficientă a acestora. 

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 18 martie 2013, (nr. voturi: DA= 
105 NU=4 AB=15), 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 2 al ordinii de zi a fost prezentat Proiectul de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei Guvernului nr.6/2013 privind instituirea unor măsuri speciale pentru 
impozitarea exploatării resurselor naturale, altele decât gazele naturale (Pl-x  96/2013), ce 
are ca obiect de reglementare instituirea unei taxe speciale pentru exploatarea resurselor 
naturale, altele decât gazele naturale, fiind elaborat în temeiul art. l pct.1.3 din Legea nr. 
1/2013 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe. 
 S-a arătat că proiectul de ordonanţă se încadrează în categoria legilor ordinare, 
Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a adoptat proiectul de ordonanţă în 
şedinţa din 19 martie 2013, (nr. voturi: DA= 90 NU=22 AB=0), Consiliul Legislativ 
avizează favorabil proiectul de ordonanţă.  
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 Supus dezbaterilor, respectivul proiect de ordonanţă a fost avizat favorabil cu 
unanimitate de voturi. 
 

La punctul 3 al ordinii de zi a fost prezentat Proiectul de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr.7/2013 privind instituirea impozitului asupra veniturilor 
suplimentare obţinute ca urmare a dereglementării preţurilor din sectorul gazelor naturale 
(Pl-x  97/2013), ce are ca obiect de reglementare instituirea taxei asupra veniturilor 
suplimentare obţinute de operatorii economici ca urmare a dereglementării preţurilor din 
sectorul gazelor naturale. Această taxă reprezintă venit la bugetul de stat şi va fi 
administrată de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. Veniturile suplimentare ale 
operatorilor economici prevăzuţi la art. l alin.(l) din proiect se vor determina pe baza unei 
formule de calcul prevăzută în anexa acestuia 

S-a arătat că proiectul de ordonanţă se încadrează în categoria legilor ordinare, 
Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a adoptat proiectul de ordonanţă în 
şedinţa din 19 martie 2013, (nr. voturi: DA= 90 NU=27 AB=0), Consiliul Legislativ 
avizează favorabil proiectul de ordonanţă, Consiliului Concurenţei avizează favorabil 
proiectul de ordonanţă.  

Supus dezbaterilor, respectivul proiect de ordonanţă a fost avizat favorabil cu 
unanimitate de voturi. 
 

La punctul 4 al ordinii de zi a fost prezentată Propunerea legislativă pentru 
modificarea lit. b) a alin.(3) al art.4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.23/2008 
privind pescuitul şi acvacultura (Pl-x 848/2010), ce are ca obiect modificarea lit. b) a 
alin.(3) al art.4 din Ordonanţa de urgenţă nr.23/2008 privind pescuitul şi acvacultura, 
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.317/2009, cu completările ulterioare, 
care prevede că Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultura „privatizează societăţile 
comerciale cu profil piscicol şi amenajările piscicole pe care le are în portofoliu, în 
conformitate cu prevederile legale cu privire la privatizare, inclusiv prin negociere directă 
cu titularii contractelor de închiriere, asociere, concesionare, arendare". 

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 08 decembrie 2010, (nr. voturi: DA= 59 NU=5 AB=2), Consiliul Legislativ 
avizează favorabil propunerea legislativă.  

Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost amânată cu termen de 
două săptămâni, 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.85/2012 pentru modificarea alin.(13)al art.46 din 
Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul (PL-x 36/2013), ce are ca 
obiect modificarea şi completarea Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi 
urbanismul, intervenţiile legislative vizând extinderea termenului de valabilitate a planurilor 
generale de urbanism.  

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 12 februarie 2013, (nr. voturi: 
DA= 104 NU=0 AB=7), Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul de ordonanţă de 
urgenţă. 
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Supus dezbaterilor, respectivul proiect de ordonanţă de urgenţă a fost adoptat 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.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 Constituţie), Consiliul Legislativ avizează 
favorabil proiectul de ordonanţă de urgenţă.  

Supus dezbaterilor, respectivul proiect de ordonanţă de urgenţă a fost adoptat cu 
unanimitate de voturi. 
  
 La punctul 7 al ordinii de zi a fost prezentat Proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.82/2012 pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative privind evidenţa persoanelor, actele de identitate ale cetăţenilor români, precum 
şi actele de rezidenţă ale cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului 
Economic European rezidenţi în România (PL-x 62/2013), ce are ca obiect de reglementare 
modificarea şi completarea unor acte normative privind evidenţa persoanelor, actele de 
identitate ale cetăţenilor români, precum şi actele de rezidenţă ale cetăţenilor statelor 
membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European rezidenţi în România, în 
scopul alinierii la iniţiativele europene în materia evidenţei persoanelor şi a e-serviciilor, 
respectiv al preocupărilor de interconectare a sistemelor referitoare la identitatea electronică, 
pentru crearea premiselor necesare introducerii şi compatibilizării soluţiilor de e-
administraţie.  

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 19 februarie 2013, (nr. voturi: 
DA= 126 NU=5 AB=9), 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 8 al ordinii de zi a fost prezentat Proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr.1/2013 pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în 
domeniul impozitelor şi taxelor locale (PL-x 72/2013), ce are ca obiect de reglementare 
acordarea de competenţe autorităţilor deliberative ale administraţiei publice locale de a 
decide, în funcţie de condiţiile locale, pentru anul 2013, asupra reducerii valorilor 
impozabile, impozitelor şi taxelor locale, cel mult până la nivelurile prevăzute de hotărârile 
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autorităţilor administraţiei publice locale respective, adoptate de către acestea pentru anul 
2012. 

S-a arătat că proiectul de ordonanţă se încadrează în categoria legilor ordinare, 
Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a adoptat proiectul de ordonanţă în 
şedinţa din 26 februarie 2013, (nr. voturi: DA= 98 NU=9 AB=0), Consiliul Legislativ 
avizează favorabil proiectul de ordonanţă, Consiliului Economic şi Social avizează 
favorabil proiectul de ordonanţă.  

Supus dezbaterilor, respectivul proiect de ordonanţă a fost amânat cu termen de o 
săptămână, cu unanimitate de voturi. 

 
La punctul 9 al ordinii de zi a fost prezentat Proiectul de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei Guvernului nr.2/2013 privind reglementarea unor măsuri financiare (PL-x 
73/2013), ce are ca obiect de reglementare restructurarea cabinetelor demnitarilor din 
administraţia publică centrală şi reglementarea numărului de posturi din cabinetele 
preşedintelui şi vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. Totodată, se 
instituie obligaţia pentru instituţiile administraţiei publice centrale care dispun de spaţii 
excedentare de a le pune la dispoziţia parlamentarilor pentru organizarea de sedii şi birouri, 
fără a se percepe chirii, dar cu decontarea cheltuielilor curente de întreţinere şi funcţionare a 
acestor spaţii. 

S-a arătat că proiectul de ordonanţă se încadrează în categoria legilor ordinare, 
Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a adoptat proiectul de ordonanţă în 
şedinţa din 26 februarie 2013, (nr. voturi: DA= 104 NU=7 AB=0), Consiliul Legislativ 
avizează favorabil proiectul de ordonanţă.  

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

 
La punctul 10 al ordinii de zi a fost prezentat Proiectul 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 (PL-x 95/2013), ce are 
ca obiect reglementarea unor măsuri financiare în domeniul programelor multianuale 
prioritare de mediu şi gospodărire a apelor, sens în care se propune modificarea unor 
prevederi legale din Ordonanţa Guvernului nr.40/2006, aprobată cu modificări şi completări 
prin Legea nr.61/2007, cu modificările ulterioare, precum şi prorogarea termenului prevăzut 
la art.6 până la data de 31 decembrie 2015. 

S-a arătat că proiectul de ordonanţă se încadrează în categoria legilor ordinare, 
Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a adoptat proiectul de ordonanţă în 
şedinţa din 19 martie 2013, (nr. voturi: DA= 92 NU=29 AB=0), Consiliul Legislativ 
avizează favorabil proiectul de ordonanţă.  

Supus dezbaterilor, respectivul proiect de ordonanţă 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 privind aprobarea 

Ordonanţei Guvernului nr.9/2013 privind prorogarea termenului prevăzut la art. V din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.7/2011 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul (Pl-x 98/2013), ce are ca obiect 
de reglementare prorogarea termenului prevăzut la art. V din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.7/2011 până la data de 31 decembrie 2015. În vederea soluţionării problemei 
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referitoare la termenul insuficient acordat pentru îndeplinirea condiţiilor stipulate de actul 
normativ privind nivelul de studii necesar ocupării funcţiei de arhitect-şef, în cadrul 
dezbaterilor parlamentare a fost inclusă o modificare a textului ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 7/2011 care oferă o perioadă suplimentară de timp, în concordanţă cu 
structura anului universitar, necesară formării profesionale corespunzătoare a persoanelor 
care ocupă funcţia publică de conducere de arhitect - şef, însă procedura parlamentară nu a 
fost finalizată. 

S-a arătat că proiectul de ordonanţă se încadrează în categoria legilor ordinare, 
Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a adoptat proiectul de ordonanţă în 
şedinţa din 19 martie 2013, (nr. voturi: DA= 134 NU=1 AB=10), Consiliul Legislativ 
avizează favorabil proiectul de ordonanţă. 

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

 
La punctul 12 al ordinii de zi a fost prezentat Proiectul de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei Guvernului nr.10/2013 pentru modificarea art.115din Ordonanţa Guvernului 
nr.83/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare 
pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple şi serviciilor publice comunitare regim 
permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor (Pl-x 99/2013), ce are ca obiect de 
reglementare modificarea Ordonanţei Guvernului nr.83/2001 privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa 
paşapoartelor simple şi serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi 
înmatriculare a vehiculelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.362/2002, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

S-a arătat că proiectul de ordonanţă se încadrează în categoria legilor ordinare, 
Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a adoptat proiectul de ordonanţă în 
şedinţa din 19 martie 2013, (nr. voturi: DA= 134 NU=0 AB=0), Consiliul Legislativ 
avizează favorabil proiectul de ordonanţă. 

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

 
La punctul 13 al ordinii de zi a fost prezentat Proiectul de Lege pentru modificarea 

şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.155/2001 privind aprobarea 
programului de gestionare a câinilor fără stăpân (PL-x 912/2007), ce are ca obiect de 
reglementare modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.155/2001 privind 
aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.794 din 13 decembrie 2001, aprobată cu modificări şi completări prin 
Legea nr.227/2002, cu modificările ulterioare. 

S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor organice, 
Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a adoptat propunerea legislativă în 
şedinţa din 12 decembrie 2007, (nr. voturi: DA= 74 NU=1 AB=0), Consiliul Legislativ 
avizează favorabil propunerea legislativă. 

Supus dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost amânat cu termen de o 
lună, cu unanimitate de voturi. 

 
La punctul 14 al ordinii de zi a fost prezentat COM(2013)107 - Propunere de 
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program de sprijin pentru supravegherea şi urmărirea spaţială (BPI-61/E-s), ce are ca obiect 
de reglementare încălcarea principiului subsidiarităţii. 

Supus dezbaterilor, respectivul COM a fost avizat favorabil cu unanimitate de 
voturi. 

 
 

 În zilele de 02 şi 04 aprilie 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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