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PROCES VERBAL 

din zilele de 6 și 8 octombrie  2015 
 
 
Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului şi-a desfăşurat 

lucrările în zilele de 6 și 8 octombrie  2015. 
 

 La lucrările şedinţei din ziua de 6 octombrie a.c., din numărul de 22 membri 
ai Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului și-au înregistrat 
prezenţa 17 deputaţi după cum urmează: domnul deputat Almăjanu Marin (PNL) a 
fost înlocuit de doamna deputat Grecea Maria (PNL), doamna deputat Surdu Raluca 
(PNL) a fost înlocuită cu Ciurariu Florin (PNL), neparticipând la lucrările comisiei 
domnul deputat Cseke Attila-Zoltán (UDMR), domnul deputat Dragnea Nicolae-
Liviu (PSD), domnul deputat Motreanu Dan-Ștefan (PNL), domnul deputat Oajdea 
Daniel Vasile (ND) și domnul deputat Urcan Ionaș-Florin (PNL). 
  
 La lucrările şedinţei din ziua de 8 octombrie a.c., din numărul de 22 membri 
ai Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului și-au înregistrat 
prezenţa 16 deputaţi, neparticipând la lucrările comisiei domnul deputat Cseke 
Attila-Zoltán (UDMR),  domnul deputat Almăjanu Marin (PNL), domnul deputat 
Dragnea Nicolae-Liviu (PSD), domnul deputat Motreanu Dan-Ștefan (PNL), 
domnul deputat Oajdea Vasile Daniel (ND), domnul deputat Ioan Oltean (PNL) și 
domnul deputat Urcan Ionaș-Florin (PNL). 
  
 Lucrările Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului din 
6 octombrie a.c. au fost conduse de domnul deputat Victor-Paul Dobre, preşedinte 
al Comisiei. 
  
 Pe ordinea de zi a şedinţei din data de 6 octombrie 2015, orele 14:00, au 
figurat următoarele puncte: 
 

AVIZE 
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 1. Plx 451/2015 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice 
 2. PL.x 547/2015 - Proiect de Lege pentru modificarea art.82 alin.(1) din 
Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în 
exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, 
prevenirea şi sancţionarea corupţiei 
 3. Pl.x 572/2015 - Propunere legislativă pentru completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice 
 4. Pl.x 578/2015 - Proiectul Legii turismului 
  
 

SESIZĂRI ÎN FOND 
 
 
 5. PL.x 126/2014 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență 
a Guvernului nr.108/2013 pentru prorogarea termenului prevăzut la alin.(1) al art.56 
din Legea nr.185/2013 privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate 
 6. PL.x 144/2014 - Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.185/2013 privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate 
 7. Pl.x 238/2014 - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.185/2013 privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate 
 8. Pl.x 441/2013 - Propunere legislativă privind modificarea şi completarea 
articolului 1 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.96 din 2002, privind 
acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din clasele I-IV din 
învaţamântul de stat, modificat şi completat 
 9. Pl.x 495/2015 - Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.96/2002 privind acordarea de produse lactate şi de 
panificaţie pentru elevii din învaţamântul primar şi gimnazial de stat şi privat, 
precum şi pentru copii preşcolari din gradiniţele de stat şi private cu program normal 
de 4 ore 
 10. Pl.x 582/2013 - Propunere legislativă privind transmiterea unui teren din 
domeniul pubic al statului şi din administrarea Agenţiei Domeniilor Statului în 
domeniul public al comunei Manasia , judeţul Ialomiţa, şi în administrarea 
Consiliului Local al Comunei Manasia , judeţul Ialomiţa, în vederea extinderii 
cimitirului situat în satul Manasia 
 11. Pl.x 545/2015 - Propunere legislativă pentru abrogarea Legii nr.134 din 
26 aprilie 2004 privind declararea ca oraş a comunei Căzăneşti, judeţul Ialomiţa  
 

La punctul 1 al ordinii de zi a fost prezentat Proiect de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.5/2015 privind deşeurile de echipamente 
electrice şi electronice (PL.x 451/2015), ce are ca obiect de reglementare  crearea 
cadrului legal unitar privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, ca 
urmare a necesității adaptării și actualizării legislației naționale cu noile 

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?idp=14749
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reglementări europene în acest domeniu, în contextul îndeplinirii angajamentelor ce-
i revin României și care derivă din calitatea sa de stat membru al Uniunii Europene, 
evitând astfel, eventualele sancțiuni generate de nerespectarea legislației europene, 
prin depășirea termenului de transpunere a Directivei 2012/19/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 4 iulie 2012 privind deșeurile de echipamente electrice 
și electronice respectiv 14 februarie 2014, precum și prin încălcarea, de către 
autoritățile române, a angajamentului de a transpune respectivul act european până 
la sfârșitul lunii august 2014, contribuind la reducerea deșeurilor și la eficientizarea 
valorificării resurselor, prin promovarea de noi standarde privind colectarea, 
reutilizarea și reciclarea echipamentelor electronice uzate. 

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. 

Supus dezbaterilor, respectivul proiect de Lege a fost amânat cu majoritate 
de voturi. 

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

modificarea art.82 alin.(1) din Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru 
asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în 
mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei (PL.x 547/2015), ce are ca 
obiect de reglementare  modificarea art.82 alin.(1) din Legea nr.161/2003 privind 
unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a 
funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, în 
sensul completării normei cu o precizare în vederea prevenirii încărcării activității 
instanțelor cu unele procese birocratice. 

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, Guvernul 
consideră că Parlamentul este singurul în măsură să se pronunțe cu privire la 
această inițiativă legislativă. 

Supus dezbaterilor, respectivul proiect de Lege a fost avizat favorabil cu 
majoritate de voturi. 

 
 

 La punctul 3 al ordinii de zi a fost prezentată propunerea legislativă pentru 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe 
drumurile publice (Plx 572/2015), ce are ca obiect de reglementare completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile 
publice, în sensul stabilirii perioadei maxime în care pot fi conduse pe drumurile 
publice autovehiculele și remorcile înmatriculate în Bulgaria, deținute de persoane 
care au domiciliul în România. 
 S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor 
ordinare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională, Senatul a respins 

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?idp=14749
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propunerea legislativă, Consiliul Legislativ avizează favorabil propunerea 
legislativă. 

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

 
 

 La punctul 4 al ordinii de zi a fost prezentată propunerea legislativă pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.176 din 1 septembrie 2010 privind integritatea 
în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice (Plx 578/2015), ce are ca obiect de 
reglementare modificarea pct.34 și 35 din cuprinsul art.1 alin.(1) din Legea 
nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, 
pentru modificarea și completarea Legii nr.144/2007 privind înființarea, organizarea 
și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și 
completarea altor acte normative, cu modificările ulterioare, în sensul extinderii 
sferei persoanelor care au obligația declarării averii și intereselor. 
 S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor 
organice, Camera Deputaţilor este prima Cameră sesizata, Senatul a respins 
propunerea legislativă, Consiliul Legislativ avizează favorabil propunerea 
legislativă, Guvernul nu susține adoptarea inițiativei legislative. 

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

 
 
La punctul 5 al ordinii de zi a fost prezentat Proiectul de Lege privind 

aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.108/2013 pentru prorogarea 
termenului prevăzut la alin.(1) al art.56 din Legea nr.185/2013 privind amplasarea și 
autorizarea mijloacelor de publicitate (PL.x 126/2014). Motivele cererii de 
reexaminare sunt următoarele: Ordonanța de urgență a Guvernului nr.108/2013 a 
prorogat termenul limită până la care pot fi menținute pe amplasamente mijloacele 
de publicitate autorizate anterior intrării în vigoare la Legii nr.195/2013, de la data 
de 1 ianuarie 2014 până la data de 1 octombrie 2015, această prorogare este  
justificată de către Guvern prin faptul că termenul limită de 1 ianuarie 2014 ar fi fost 
insuficient pentru ca autoritățile administrației publice locale să asigure derularea 
acțiunilor aferente reamplasării mijloacelor de publicitate, prin efectul Ordonanței 
de urgență, din data de 1 ianuarie și până în prezent, acest termen limită a fost și 
continuă să fie prelungit, astfel încât se consideră ca  nenecesară și inoportună 
prorogarea sa în continuare. 

S-a arătat că proiectul de Lege se încadrează în categoria legilor ordinare, 
Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a respins cererea de 
reexaminare și a adoptat legea de aprobare a ordonanței. 

Supus dezbaterilor, a fost repinsă cererea de reexaminare și a fost adoptat 
proiectul de Lege cu unanimitate de voturi. 

 
 

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?idp=14749
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La punctul 6 al ordinii de zi a fost prezentat Proiectul de Lege pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.185/2013 privind amplasarea şi autorizarea 
mijloacelor de publicitate (PL.x 144/2015), ce are ca obiect de reglementare 
modificarea şi completarea Legii nr.185/2013 privind amplasarea şi autorizarea 
mijloacelor de publicitate, în sensul stabilirii amplasamentelor mijloacelor de 
publicitate pe zone și categorii, a spațiilor în care publicitatea poate fi interzisă, 
precum și a modalității de achiziție publică a spațiilor publicitare. 

S-a arătat că proiectul de Lege se încadrează în categoria legilor ordinare, 
Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a adoptat propunerea 
legislativă, Consiliul Legislativ avizează favorabil propunerea legislativă, 
Guvernul susține adoptarea propunerii legislative. 

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

 
 

 La punctul 7 al ordinii de zi a fost prezentată propunerea legislativă pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.185/2013 privind amplasarea şi autorizarea 
mijloacelor de publicitate (Plx 238/2014) ce are ca obiect de reglementare 
modificarea şi completarea Legii nr.185/2013 privind amplasarea şi autorizarea 
mijloacelor de publicitate, în scopul acordării posibilității autorităților administrației 
publice locale ca, prin regulamente proprii, să reglementeze activitatea de panotaj 
publicitar, în funcție de condițiile arhitecturale și urbanism ale fiecăreei unități 
administrative. 
 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, Guvernul susține adoptarea propunerii legislative. 

Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost amânată cu 
unanimitate de voturi. 
  La punctul 8 al ordinii de zi a fost prezentată propunerea legislativă privind 
modificarea şi completarea articolului 1 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 
nr.96 din 2002, privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii 
din clasele I-IV din învaţamântul de stat, modificat şi completat (Plx 441/2013) ce 
are ca obiect de reglementare acordarea elevilor din clasele I-IV și preșcolarilor, 
acolo unde există posibilitatea, câte o masă caldă zilnic, pe perioada cursurilor, 
conform structurii anului școlar. 
 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, Guvernul susține adoptarea propunerii legislative. 

Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost respinsă cu 
majoritate de voturi. 
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La punctul 9 al ordinii de zi a fost prezentată propunerea legislativă pentru 
modificarea Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.96/2002 privind acordarea de 
produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din învaţamântul primar şi gimnazial 
de stat şi privat, precum şi pentru copii preşcolari din gradiniţele de stat şi private cu 
program normal de 4 ore (Pl.x 495/2015), ce are ca obiect de reglementare 
modificarea Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.96/2002, în sensul înlocuirii 
sintagmei ”din grădinițele de stat și private cu program normale de 4 ore”, cu 
sintagma ”din grădinițele de stat și private. 

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, Guvernul nu susține adoptarea inițiativei legislative. 

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

 
 
La punctul 10 al ordinii de zi a fost prezentată propunerea legislativă privind 

transmiterea unui teren din domeniul pubic al statului şi din administrarea Agenţiei 
Domeniilor Statului în domeniul public al comunei Manasia , judeţul Ialomiţa, şi în 
administrarea Consiliului Local al Comunei Manasia , judeţul Ialomiţa, în vederea 
extinderii cimitirului situat în satul Manasia (Pl.x 582/2013), ce are ca obiect de 
reglementare transmiterea unui teren cu suprafaţa de 22.854 m2 din domeniul public 
al statului şi din administrarea Agenţiei Domeniilor Statului în domeniul public al 
comunei Manasia, judeţul lalomiţa, şi în administrarea Consiliului Local al Comunei 
Manasia, în vederea extinderii cimitirului situat în satul Manasia. 

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 inițiativei legislative. 

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

 
 
La punctul 11 al ordinii de zi a fost prezentată propunerea legislativă pentru 

abrogarea Legii nr.134 din 26 aprilie 2004 privind declararea ca oraş a comunei 
Căzăneşti, judeţul Ialomiţa (Pl.x 545/2015), ce are ca obiect de reglementare 
abrogarea Legii nr.134/2004 privind declararea ca oraş a comunei Căzăneşti, judeţul 
Ialomiţa și schimbarea rangului localității Căzănești, prin revenirea la rangul de 
comună. 

S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor 
organice, Camera Deputaţilor este prima Cameră sesizată, Senatul a respins 
propunerea legislativă, Consiliul Legislativ avizează favorabil propunerea 
legislativă. 
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Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost amânată cu 
unanimitate de voturi. 

 
 

 
 În ziua de 8 octombrie 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, 

VICTOR-PAUL DOBRE 

SECRETAR, 

RADU BABUȘ 

 
 
 
 
 
 
 
Întocmit: 
Consilier parlamentar, Andrei-Alexandru CHITIC 
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