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PROCES VERBAL

Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului şi-a desfăşurat 
lucrările în ziua de  05.03.2013  ora 14:00,  fiind prezenţi următorii membri ai Comisiei:  

Lucrările sedinţei au fost conduse de domnul senator Vâlcov  Darius-Bogdan  : Preşedinte -  la 
Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului.

Membrii Comisiei au aprobat următoarea ordine de zi:

al şedinţei Comisiei din data  : 05.03.2013  ora 14:00

Domnul Vâlcov  Darius-Bogdan - Senator PSD (Grup PSD ) - Preşedinte;

Domnul Popa  Ion - Senator PNL (Grup PNL ) - Vicepreşedinte;

Domnul Fifor  Mihai-Viorel - Senator PSD (Grup PSD ) - Secretar;

Domnul Cadâr  Leonard - Senator PD-L (Grup PDL ) - Membru;

Domnul Chiriac  Viorel - Senator PSD (Grup PSD ) - Membru;

Domnul Deneş  Ioan - Senator PNL (Grup PNL ) - Membru;

Domnul Grigoraş  Viorel - Senator PNL (Grup PNL ) - Membru;

Domnul Klárik  László-Attila - Senator UDMR (Grup UDMR ) - Membru;

Domnul Moga  Nicolae - Senator PSD (Grup PSD ) - Membru;

Domnul Purec  Ion-Simeon - Senator PP-DD (Grup PP-DD ) - Membru;

Domnul Volosevici  Andrei-Liviu - Senator PD-L (Grup PDL ) - Membru;

1 . Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 19/2011 privind unele măsuri 
pentru modificarea unor acte normative în domeniul comunicaţiilor electronice

(L263/2011) Raport  comun cu : 
Comisia economică, industrii şi servicii

Comisia economică, industrii şi servicii

2 . Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 75/2012 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 66/2011 privind constatarea şi sancţionarea 
neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale 
aferente acestora

(L432/2012) Raport 

Raport comun cu 

La punctul 1  pe ordinea de zi s-a discutat proiectul de lege,  L263/2011 : 
reglementările sunt în sensul  preluării atribuţiilor Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale 
(MCSI), în calitate de responsabil cu îndeplinirea sarcinilor de reglementare referitoare la alocarea şi atribuirea 
frecvenţelor radio de către Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) 
care, potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.22/2009, este o autoritate publică autonomă cu 
personalitate juridică, aflată sub control parlamentar.

Comisia economică, industrii şi servicii
Comisia economică, industrii şi servicii

Pagina 1 din 2



S-a precizat că proiectul de lege,  conform art. 74 din Constitutie face parte din categoria legilor organice; se 
supune spre dezbatere şi adoptare Senatului, in calitate de  Cameră Decizională; Consiliul Legislativ a transmis 
aviz favorabil -  (171/21.02.2011);

MSILa lucrările şedinţei au fost invitaţi reprezentanti ai :

La lucrările şedinţei au participat :

- Domnul Ionica Bebe Viorel : Secretar de stat - MSI .

- Doamna Elian Carmen : Director adj. - MSI .

In urma dezbaterii, membrii prezenţi  au hotărât   cu 10 voturi pentru, 0 voturi  împotrivă  şi 0 
abţineri, să adopte - raport de admitere cu amendamente.

Raport 

La punctul 2  pe ordinea de zi s-a discutat proiectul de lege,  L432/2012 : 
Prin prezentul proiect de act normativ se urmăreşte în principal: 
- adoptarea unor măsuri de prevenire a apariţiei neregulilor şi în special al fraudelor;
- introducerea, în cadrul naţional de reglementare, a unor prevederi privind constituirea unor obligaţii privind 
raportările financiare din partea autorităţilor cu competenţe în gestionarea fondurilor europene şi a autorităţilor 
de certificare;
- finalizarea cât mai urgent a procedurilor de aplicare a corecţiilor financiare propuse de Comisia Europeană, 
prin aplicarea procedurii de decertificare, în vederea reluării în cel mai scurt timp al procesului de transmitere a 
declaraţiilor de cheltuieli către aceasta;

S-a precizat că proiectul de lege,  se supune spre dezbatere şi adoptare Senatului, in calitate de Primă Cameră 
sesizată; Consiliul Legislativ a transmis aviz favorabil -  (958/21.11.2012);

MDRAPLa lucrările şedinţei au fost invitaţi reprezentanti ai :

MADR

MF.EU

MFP

La lucrările şedinţei au participat :

-  Marinide Dan : Dir.Gen. Adj. - MFP .

- Doamna Cernazeanu Mihaela : Consilier juridic - MFP .

- Doamna Munteanu Ioana : Cons. Sup. - MFP .

Membrii prezenţi  au hotărât  cu 10 voturi pentru, 0 voturi  împotrivă  şi 0 abţineri, amânarea 
adoptării raporului.

Se amana pentru un punct de vedere din partea Ministerului de finante asupra amendamentelor aflate la 
comisie.
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