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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
din 18 - 21 martie 2013 

 
Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic şi-a 

desfăşurat lucrările în intervalul 18 - 21 martie 2013. 
 
Lucrările şedinţelor din 18 - 21 martie a.c. au fost conduse de către domnul deputat 

Almăjanu Marin, preşedintele Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic. 

 
În data de 18 martie 2013 pe ordinea de zi a figurat următorul punct: 
 
 

SESIZARE ÎN FOND 
 

1. PL-x 55/2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.6/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi 
pentru modificarea unor acte normative 

 
 La şedinţa comisiei din 19 martie a.c. au participat ca invitaţi: domnul Buzaşu Septimiu, 
Secretar de Stat, Ministerul Transporturilor,  domnul Ioniţă Profir, consilier Ministerul 
Transporturilor, doamna Pop Carmen, şef serviciu Ministerul Transporturilor, doamna Irina 
Alexe, şef departament Relaţia cu Parlamentul Ministerul Afacerilor Interne, doamna Anne 
Marie Jugănaru, Secretar de Stat Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice, doamna Iuliana 
Chidu, consilier Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice, doamna Baldovin Monalisa, şef 
serviciu Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice, domnul Prodan Liviu, expert Ministerul 
Finanțelor Publice şi domnul Scutaru Teodor Codrin, Secretar de Stat Ministerul Muncii, 
Familiei, Protecției Sociale şi Persoanelor Vârstnice. 
 
În data de 19 martie 2013 pe ordinea de zi au figurat următoarele puncte: 

 
 

AVIZE 

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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2. Pl-x  53/2013 Propunere legislativă pentru modificarea art.112 alin.(6) din Legea nr.1/2011, 

Legea educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr.18/10.01.2011 

3. 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 

4. 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 

 
 

SESIZĂRI ÎN FOND 
 

5. PL-x 70/2013 Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.211/2011 
privind regimul deşeurilor 

6. PL-x 374/2009 Proiect de Lege privind protecţia minorilor ai căror părinţi sunt plecaţi la 
muncă în străinătate 

7.  Pl-x 457/2011 Propunere legislativă privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
serviciilor de creştere, îngrijire şi educare a copiilor în vârstă de 0-3 ani 

8.  Pl-x 735/2011 Proiect de Lege privind construcţia şi modernizarea clădirilor destinate 
unităţilor de educaţie timpurie antepreşcolară 

9. Pl-x 786/2011 Proiect de Lege privind transmiterea unei suprafeţe de teren portuar aflată în 
domeniul public al statului din administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii în 
administrarea Consiliului Local al Municipiului Olteniţa, judeţul Călăraşi, pentru realizarea 
obiectivului "Dezvoltarea infrastructurii turistice în zona Olteniţa şi amenajare port turistic" 

10. 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 

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

12. PL-x 568/2011 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.64/2011 privind stocarea geologică a dioxidului de carbon 

13. 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 

 
La punctul 1 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost adoptat cu amendamente admise, 
cu unanimitate de voturi. 
La punctul 2 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost avizată negativ cu majoritate 
de voturi, un vot împotrivă. 
La punctul 3 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost amânată cu unanimitate de 
voturi. 
La punctul 4 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost amânat cu unanimitate de voturi. 
La punctul 5 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost respinsă cu unanimitate de 
voturi. 
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La punctul 6 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost amânat cu termen de două 
săptămâni, cu unanimitate de voturi. 
La punctul 7 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost amânată cu termen de două 
săptămâni, cu unanimitate de voturi. 
La punctul 8 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost amânat cu termen de două 
săptămâni, cu unanimitate de voturi. 
La punctul 9 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost respins cu majoritate de voturi, 
două voturi împotrivă şi o abţinere. 
La punctul 10 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost amânat cu termen de două 
săptămâni, cu unanimitate de voturi. 
La punctul 11 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost amânat cu termen de două 
săptămâni, cu unanimitate de voturi. 
La punctul 12 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost adoptat cu majoritate de voturi, o 
abţinere. 
La punctul 13 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost amânat cu termen de două 
săptămâni, cu unanimitate de voturi. 
 
 
La lucrările Comisiei din 18 şi 19 martie 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), 
Horga Vasile (PNL), Man Mircea (PDL), Manea Victor-Gheorghe (PNL), Marocico Ion 
(Mino.), Moldovan Carmen Ileana (PSD), Moldovan Ioan (PC), Palăr Ionel (PNL), 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 20 şi 21 martie 2013 din totalul celor 32 de membri au fost prezenţi 
27 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), Horga Vasile (PNL), Man 
Mircea (PDL), 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. 
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Domnii deputaţi Dobre Victor Paul (PNL) şi Palăr Ionel (PNL), au fost plecaţi în delegaţie. 
 
 
Lucrările Comisiei din datele de 20 şi 21 martie 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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