
PALATUL PARLAMENTULUI - SENAT -

COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ, ORGANIZAREA 
TERITORIULUI ŞI PROTECŢIA MEDIULUI

Corp A1 Etaj 7 Camera 7029

PROCES VERBAL

Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului şi-a desfăşurat 
lucrările în ziua de  09.04.2013  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  : 09.04.2013  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 . Propunere legislativă privind cazierul profesional

(L70/2013) Aviz 

2 . Propunere legislativă privind cazierul medical

(L71/2013) Aviz 

3 . Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 7/2011 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul

(L40/2011) Raport 

4 . Proiect de lege privind transmiterea unor imobile, aflate în domeniul public şi respectiv, în domeniul 
privat al statului, din administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" 
în administrarea Băncii Naţionale a României

(L13/2013) Raport 

5 . Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.15/2013 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.101/2011 privind reglementarea condiţiilor pentru 
vânzarea imobilelor, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome 
"Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", a imobilelor proprietatea Regiei Autonome 
"Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", precum şi pentru modificarea unor acte normative

(L67/2013) Raport 

6 . Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã 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

(L73/2013) Raport  comun cu : 
Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
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7 . Proiect de lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.71/2010 privind stabilirea 
strategiei pentru mediul marin

(L69/2013) Raport 

8 . Proiect de lege privind declararea zilei de 14 mai Ziua dreptului internaţional umanitar

(L74/2013) Aviz 

9 . Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 17/2013 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi 
autorizarea Guvernului prin Ministerul Finanţelor Publice de a scoate la licitaţie certificate de emisii de 
gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene

(L76/2013) Aviz 

10 . Propunere legislativă privind acordarea pentru familiile cu venituri reduse a diferenţelor de tarif la 
serviciile de alimentare cu apă şi canalizare furnizate de S.C. ApaServ S.A. Valea Jiului

(L80/2013) Aviz 

11 . Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi 
stimularea ocupării forţei de muncă

(L83/2013) Aviz 

12 . Propunere legislativă privind scutirea de la plata creanţelor fiscale accesorii

(L84/2013) Aviz 

Aviz 

La punctul 1  pe ordinea de zi s-a discutat propunerea legislativă,  L70/2013 : 
Reglementează instituirea obligaţiei privind declararea studiilor pentru persoanele care ocupă anumite funcţii şi 
demnităţi publice, în scopul construirii unui "cazier profesional" a cărui evaluare ar urma să fie realizată de 
către Direcţia Naţională Anticorupţie.

S-a precizat că propunerea legislativă,  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 negativ -  (78/18.02.2013); Pdv.Guvern:  negativ.

MDRAPLa lucrările şedinţei au fost invitaţi reprezentanti ai :

MJ

La lucrările şedinţei au participat :

- Domnul Panaitescu Dragos : reprezentant - MJ .

In urma dezbaterii, membrii prezenţi  au hotărât   cu  un vot pentru, 10 voturi  împotrivă  şi 0 
abţineri, să adopte - aviz negativ.

Aviz 

La punctul 2  pe ordinea de zi s-a discutat propunerea legislativă,  L71/2013 : 
Reglementează instituirea obligaţiei privind declararea "datelor medicale obiectivate prin documente medicale, 
care atestă starea de sănătate", pentru persoanele care ocupă anumite funcţii şi demnităţi publice, în scopul 
constituirii unui "cazier medical" a cărui evaluare ar urma să fie realizată de către Direcţia Naţională 
Anticorupţie.

S-a precizat că propunerea legislativă,  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 negativ -  (80/18.02.2013); Pdv.Guvern:  negativ.

MSLa lucrările şedinţei au fost invitaţi reprezentanti ai :

MJ

La lucrările şedinţei au participat :

- Domnul Panaitescu Dragos : reprezentant - MJ .

- Doamna Teodor Corina : reprezentant - MS .

In urma dezbaterii, membrii prezenţi  au hotărât   cu  un vot pentru, 10 voturi  împotrivă  şi 0 
abţineri, să adopte - aviz negativ.
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Raport 

La punctul 3  pe ordinea de zi s-a discutat proiectul de lege,  L40/2011 : 
Reglementările vizează următoarele:
• Corelarea cu legea administraţiei publice în privinţa atribuţiilor autorităţilor administraţiei publice privind 
domeniul urbanismului;
• Consolidarea procesului de planificare teritorială strategică şi integrată;
• Clarificări privind responsabilităţile instituţiilor administraţiei publice şi altor organisme implicate în procesul 
de avizare şi aprobare a documentaţiilor de amenajarea teritoriului şi urbanism;
• Clarificări privind activitatea şi atribuţiile arhitectului-şef şi a structurii de specialitate condusă de acesta;
• Reducerea drastică a posibilităţilor privind modificarea documentaţiilor de urbanism aprobate, prin 
transformarea planului urbanistic zonal în instrument acţiune al autorităţilor publice.

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 -  (123/02.02.2011);

MDRAPLa lucrările şedinţei au fost invitaţi reprezentanti ai :

S-a votat amanarea dezbaterii pentru 2 saptamani.

Membrii prezenţi  au hotărât  cu 11 voturi pentru, 0 voturi  împotrivă  şi 0 abţineri, amânarea 
adoptării raporului.

Raport 

La punctul 4  pe ordinea de zi s-a discutat proiectul de lege,  L13/2013 : 
Reglementează transmiterea unor imobile, aflate în domeniul public şi respectiv în domeniul privat al statului, 
din administrarea Regiei autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" în administrarea Băncii 
Naţionale a României, pentru asigurarea spaţiilor necesare funcţionării în condiţii optime a activităţii Băncii.

S-a precizat că proiectul de lege,  conform art. 74 din Constitutie face parte din categoria legilor ordinare; se 
supune spre dezbatere şi adoptare Senatului, in calitate de Primă Cameră sesizată; Consiliul Legislativ a 
transmis aviz favorabil -  (1075/12.12.2012);

BNRLa lucrările şedinţei au fost invitaţi reprezentanti ai :

SGG

S-a votat amanrea dezbaterii pentru o saptamana.

Membrii prezenţi  au hotărât  cu 11 voturi pentru, 0 voturi  împotrivă  şi 0 abţineri, amânarea 
adoptării raporului.

Raport 

La punctul 5  pe ordinea de zi s-a discutat proiectul de lege,  L67/2013 : 
Reglementează modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.101/2011 privind 
reglementarea condiţiilor pentru vânzarea imobilelor, proprietate privată a statului, aflate în administrarea 
Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", a imobilelor proprietatea Regiei Autonome 
"Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", precum şi pentru modificarea unor acte normative, 
intervenţiile legislative vizând eficientizarea activităţii Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului 
Protocolului de Stat", prin eliminarea pierderilor şi crearea condiţiilor pentru creşterea veniturilor regiei.

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 -  (186/20.03.2013);

MMSCLa lucrările şedinţei au fost invitaţi reprezentanti ai :

MDRAP

MFP

SGG

La lucrările şedinţei au participat :

- Doamna Lambru Andreea : Secretar general adjunct - SGG .

Dezbaterea a fost amanata pentru o saptamana.

Membrii prezenţi  au hotărât  cu 11 voturi pentru, 0 voturi  împotrivă  şi 0 abţineri, amânarea 
adoptării raporului.
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Raport comun cu 

La punctul 6  pe ordinea de zi s-a discutat proiectul de lege,  L73/2013 : 
Reglementează 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, 
în sensul stabilirii unor măsuri privind funcţionarea Ministerului Fondurilor Europene luând în considerare şi 
solicitările Comisiei Europene cu privire la întărirea rolului de coordonator al instrumentelor structurale şi, 
implicit, al asigurării creşterii gradului de absorbţie a fondurilor europene. Urgenţa reglementării este 
determinată de necesitatea implementării măsurilor iniţiate de Guvernul României pentru accelerarea 
absorbţiei fondurilor externe nerambursabile şi utilizarea eficientă a acestora. Alocarea substanţială de fonduri 
nerambursabile trebuie valorificată optim, reprezentând o resursă cheie pentru dezvoltarea pe termen scurt, 
mediu şi lung a economiei şi societăţii româneşti, precum şi un element central al sustenabilităţii bugetare prin 
prisma strategiei investiţionale şi a caracterului nerambursabil al acestor fonduri, absorbţia acestor fonduri 
reprezentând una dintre priorităţile fundamentale ale României.

Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital

S-a precizat că proiectul de lege,  se supune spre dezbatere şi adoptare Senatului, in calitate de  Cameră 
Decizională; Consiliul Legislativ a transmis aviz favorabil -  (69/07.02.2013);

MMFPSPVLa lucrările şedinţei au fost invitaţi reprezentanti ai :

MDRAP

MF.EU

MAE

La lucrările şedinţei au participat :

- Domnul Mitrica Ailn Sorin : Secretar de stat - MF.EU .

In urma dezbaterii, membrii prezenţi  au hotărât   cu 11 voturi pentru, 0 voturi  împotrivă  şi 0 
abţineri, să adopte - raport de admitere cu amendamente.

Raport 

La punctul 7  pe ordinea de zi s-a discutat proiectul de lege,  L69/2013 : 
Reglementează modificarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.71/2010 privind stabilirea strategiei pentru 
mediul marin în vederea efectuării unor modificări solicitate de Comisia Europeană, potrivit scrisorii 
nr.3712/12/ENV. Comisia Europeană a sesizat faptul că în urma transpunerii Directivei 2008/56/CE privind 
strategia pentru mediul marin, s-au strecurat unele inexactităţii, iar prin acest proiect se doreşte corectarea 
acestora.

S-a precizat că proiectul de lege,  conform art. 74 din Constitutie face parte din categoria legilor ordinare; se 
supune spre dezbatere şi adoptare Senatului, in calitate de Primă Cameră sesizată; Consiliul Legislativ a 
transmis aviz favorabil -  (153/15.03.2013);

MMSCLa lucrările şedinţei au fost invitaţi reprezentanti ai :

Dezbaterea a fost amanata pentru o saptamana.

Membrii prezenţi  au hotărât  cu 11 voturi pentru, 0 voturi  împotrivă  şi 0 abţineri, amânarea 
adoptării raporului.

Aviz 

La punctul 8  pe ordinea de zi s-a discutat proiectul de lege,  L74/2013 : 
are în vedere declararea zilei de 14 mai, Ziua dreptului internaţional umanitar.

S-a precizat că proiectul de lege,  conform art. 74 din Constitutie face parte din categoria legilor ordinare; se 
supune spre dezbatere şi adoptare Senatului, in calitate de Primă Cameră sesizată; Consiliul Legislativ a 
transmis aviz favorabil -  (187/21.03.2013);

MAILa lucrările şedinţei au fost invitaţi reprezentanti ai :

MAE

MJ

La lucrările şedinţei au participat :

- Doamna Alexe Irina : Sef Dep. Rel cu Parlamentul - MAI .

In urma dezbaterii, membrii prezenţi  au hotărât   cu 11 voturi pentru, 0 voturi  împotrivă  şi 0 
abţineri, să adopte - aviz favorabil  cu amendamente.
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Aviz 

La punctul 9  pe ordinea de zi s-a discutat proiectul de lege,  L76/2013 : 
Se propune instituirea unui mecanism de finanţare flexibil astfel încât sumele obţinute din comercializarea 
certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră să poată fi utilizate pentru proiecte urgente care se încadrează 
în categoria prevăzută de art.10 alin.(3) din Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 
13 octombrie 2003.

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 -  (176/20.03.2013);

MFPLa lucrările şedinţei au fost invitaţi reprezentanti ai :

MT

La lucrările şedinţei au participat :

- Domnul Buzasu Septimiu : Secretar de stat - MT .

In urma dezbaterii, membrii prezenţi  au hotărât   cu 11 voturi pentru, 0 voturi  împotrivă  şi 0 
abţineri, să adopte - aviz favorabil.

Aviz 

La punctul 10  pe ordinea de zi s-a discutat propunerea legislativă,  L80/2013 : 
reglementează acordarea de la bugetul de stat a diferenţelor de tarif la serviciile de alimentare cu apă şi 
canalizare furnizate de S.C. ApaServ S.A. Valea Jiului, pentru familiile cu venituri reduse şi care au domiciliul pe 
raza teritorială a municipiilor Petroşani, Lupeni, Vulcan şi a localităţilor Aninoasa, Petrila şi Uricani

S-a precizat că propunerea legislativă,  conform art. 74 din Constitutie face parte din categoria legilor ordinare; 
se supune spre dezbatere şi adoptare Senatului, in calitate de Primă Cameră sesizată; Consiliul Legislativ a 
transmis aviz favorabil -  (103/04.03.2013); Pdv.Guvern:  negativ.

MMFPSPVLa lucrările şedinţei au fost invitaţi reprezentanti ai :

ANRSPS

MDRAP

La lucrările şedinţei au participat :

- Domnul Matache Iulian : Secretar de stat - MDRAP .

In urma dezbaterii, membrii prezenţi  au hotărât   cu  un vot pentru, 10 voturi  împotrivă  şi 0 
abţineri, să adopte - aviz negativ.

Aviz 

La punctul 11  pe ordinea de zi s-a discutat propunerea legislativă,  L83/2013 : 
completează Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de 
muncă, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul introducerii posibilităţii de cumul a indemnizaţiei de 
şomaj cu indemnizaţia la care au dreptul aleşii locali pe durata funcţiei elective, aceasta din urmă neputând fi 
considerată o retribuţie cu caracter salarial, acordându-se proporţional cu numărul de şedinţe la care alesul a 
participat, fiind ocazională şi nepermanentă.

S-a precizat că propunerea legislativă,  conform art. 74 din Constitutie face parte din categoria legilor organice; 
se supune spre dezbatere şi adoptare Senatului, in calitate de Primă Cameră sesizată; Consiliul Legislativ a 
transmis aviz favorabil -  (106/04.03.2013); Pdv.Guvern:  negativ.

MMFPSPVLa lucrările şedinţei au fost invitaţi reprezentanti ai :

MAI

La lucrările şedinţei au participat :

-  Bordeianu Simona : Sef seviciu - MMFPSPV .

In urma dezbaterii, membrii prezenţi  au hotărât   cu 0 voturi pentru, 11 voturi  împotrivă  şi 0 
abţineri, să adopte - aviz negativ.

Aviz 

La punctul 12  pe ordinea de zi s-a discutat propunerea legislativă,  L84/2013 : 
reglementează anularea sau reducerea creanţelor aferente datoriilor fiscale restante datorate bugetului de stat, 
bugetului de asigurări sociale ori bugetelor locale, cu condiţia achitării sau compensării obligaţiilor principale în 
termen de 3 luni şi, respectiv, 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi
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S-a precizat că propunerea legislativă,  conform art. 74 din Constitutie face parte din categoria legilor ordinare; 
se supune spre dezbatere şi adoptare Senatului, in calitate de Primă Cameră sesizată; Consiliul Legislativ a 
transmis aviz favorabil -  (110/04.03.2013); Pdv.Guvern:  negativ.

MFPLa lucrările şedinţei au fost invitaţi reprezentanti ai :

La lucrările şedinţei au participat :

- Doamna Anghel Elena : Consilier - MFP .

In urma dezbaterii, membrii prezenţi  au hotărât   cu 0 voturi pentru, 11 voturi  împotrivă  şi 0 
abţineri, să adopte - aviz negativ.
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