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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
din 22 - 24 octombrie 2013 

 
Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic 

şi-a desfăşurat lucrările în intervalul 22 - 24 octombrie 2013. 
 
La şedinţa din 22 octombrie a.c. au participat ca invitaţi: domnul Ionuţ Ciprian 

Iuga, Secretar de Stat Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice, domnul Negoiţă 
Marius, director cabinet Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice, doamna 
Anculescu Manuela, consilier superior Ministerul Finanţelor Publice, doamna Stancu 
Marilena, consilier superior Ministerul Finanţelor Publice, doamna Anghel Tanţi, director 
general adjunct Ministerul Finanţelor Publice, doamna Baciu Vasilica, şef serviciu 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, doamna Domnica 
Focşăneanu, şef serviciu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi 
domnul Atomei Marius, şef serviciu Ministerul Finanţelor Publice. 

 
 Lucrările şedinţelor din 22 octombrie a.c. au fost conduse de către domnul deputat 
Almăjanu Marin, preşedintele Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea 
teritoriului şi echilibru ecologic. 
 
 În data de 22 octombrie 2013 pe ordinea de zi au figurat următoarele puncte: 
 
 

AVIZE 
 
1. PL-x 349/2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.16/2013 

pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal şi 
reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare 

2. Pl-x 353/2013 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.26/2013 
privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul 
sau unităţile administrative-teritoriale sunt acţionari unici sau majoritari sau care deţin 
direct sau indirect o participaţie majoritară 
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3. Pl-x 354/2013 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.28/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare 

4. Pl-x 356/2013 Propunere legislativă privind acordarea gratuită de ajutoare alimentare 
provenite din stocurile de intervenţie comunitare categoriilor de persoane cele mai 
defavorizate din România 

5. Pl-x 360/2013 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
camerelor de comerţ din România nr.335/2007 

6. Pl-x 362/2013 Propunere legislativă pentru modificarea anexei nr.3 şi a anexelor 
nr.3.30, respectiv 8.11 din Legea nr.45/2009 privind organizarea şi funcţionarea 
Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu Şişeşti" şi a sistemului de 
cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, cu 
modificările şi completările ulterioare 

 
 

SESIZĂRI ÎN FOND 
 

7. PL-x 334/2011 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea art.48 din Legea 
nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice 
locale, a Legii administraţiei publice locale nr.215/2001 şi a Legii nr.393/2004 privind 
Statutul aleşilor locali 

8. Pl-x 339/2011 Proiect de Lege pentru modificarea art.48 din Legea nr.35/2008 pentru 
alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii 
administraţiei publice locale nr.215/2001 şi a Legii nr.393/2004 privind Statutul 
aleşilor locali 

9. PL-x 216/2013 Proiect de Lege pentru modificarea art.6 alin.(1) din Legea nr.67/2004 
pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale 

10. Pl-x 289/2013 Propunere legislativă privind pescuitul şi acvacultura 
11. Pl-x 302/2013 Propunere legislativă pentru modificarea art.65 din Legea nr.215/2001 a 

administraţiei publice locale 
12.  Pl-x 329/2013 Propunere legislativă privind constituirea şi funcţionarea 

infrastructurilor de afaceri 
13.  PL-x 253/2010 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii serviciului de 

salubrizare a localităţilor nr.101/2006 
 
La punctul 1 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu  
unanimitate de voturi. 
La punctul 2 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu  
unanimitate de voturi. 
La punctul 3 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu  
majoritate de voturi. 
La punctul 4 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost avizată negativ cu  
unanimitate de voturi. 



 

 

 

3

La punctul 5 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost avizată negativ 
cu  unanimitate de voturi. 
La punctul 6 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost avizată negativ cu  
unanimitate de voturi. 
La punctul 7 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost respins cu unanimitate de 
voturi. 
La punctul 8 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost respins cu  unanimitate de 
voturi. 
Pentru punctele 7 şi 8, respectiv Pl-x 334/2011 şi Pl-x 339/2011 s-a întocmit un raport 
comun deoarece modificărilor legislative au acelaşi obiect de reglementare. 
La punctul 9 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost amânat cu termen de o 
săptămână, cu  unanimitate de voturi. 
La punctul 10 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost respinsă cu  
unanimitate de voturi. 
La punctul 11 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost respinsă cu  
majoritate de voturi. 
La punctul 12 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost respinsă cu  
unanimitate de voturi. 
La punctul 13 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost adoptat cu  majoritate de 
voturi. 
 
 
 La lucrările Comisiei din 22 şi 23 octombrie 2013 din totalul celor 36 de membri 
au fost prezenţi 34 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), Simona BUCURA-OPRESCU (PSD), Călin 
Ion (PSD), Chebac Eugen (PSD), Cioată Cezar (PC), Ciurariu Florin (PNL), Dobre Victor 
Paul (PNL), Fonta Nuţu (PP-DD), Frăticiu Gheorghe (PSD), Gheorghe Florin (PDL), 
Horga Vasile (PNL), Manea Victor-Gheorghe (PNL), Marcoci Vlad (PSD), Marocico Ion 
(Mino.), Moldovan Carmen Ileana (PSD), Moldovan Ioan (PC), Oajdea Daniel Vasile 
(PP-DD), Oltean Ioan (PDL), Palăr Ionel (PNL), Popescu Florin Aurelian (PDL), Răţoi 
Neculai (PSD), Rotaru Răzvan (PC), Simedru Dan Coriolan (PNL), Simionescu Adrian 
Constantin (PSD), Surdu Raluca (PNL), Urcan Ionaş-Florin (PDL), Vlădoiu Aurel (PSD). 
 
Domnul ministru Dragnea Nicolae-Liviu (PSD) şi doamna ministru Plumb Rovana 
(PSD), nu au participat la lucrările comisiei. 
 
 
 La lucrările Comisiei din 24 octombrie 2013 din totalul celor 36 de membri au 
fost prezenţi 33 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 

http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.fp?idp=1000&cam=2&leg=2012&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=135&cam=2&leg=2012
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http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=202&cam=2&leg=2012
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=269&cam=2&leg=2012
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Radu (PSD), Boboc Valentin Gabriel (PSD), Simona BUCURA-OPRESCU (PSD), 
Călin Ion (PSD), Chebac Eugen (PSD), Cioată Cezar (PC), Ciurariu Florin (PNL), Dobre 
Victor Paul (PNL), Fonta Nuţu (PP-DD), Frăticiu Gheorghe (PSD), Gheorghe Florin 
(PDL), Horga Vasile (PNL), Manea Victor-Gheorghe (PNL), Marcoci Vlad (PSD), 
Marocico Ion (Mino.), Moldovan Carmen Ileana (PSD), Moldovan Ioan (PC), Oajdea 
Daniel Vasile (PP-DD), Palăr Ionel (PNL), Popescu Florin Aurelian (PDL), Răţoi Neculai 
(PSD), Rotaru Răzvan (PC), 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. 
 
 
 Lucrările Comisiei din data de 23 şi 24 octombrie 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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