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COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ, ORGANIZAREA 
TERITORIULUI ŞI PROTECŢIA MEDIULUI
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PROCES VERBAL

Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului şi-a desfăşurat 
lucrările în ziua de  19.02.2013  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  : 19.02.2013  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 Guvernului nr. 2/2013 privind reglementarea unor măsuri 
financiare

(L16/2013) Aviz 

2 . Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.1/2013 pentru reglementarea unor măsuri 
financiar-fiscale în domeniul impozitelor şi taxelor locale

(L15/2013) Raport  comun cu : 
Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital

3 . Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 91/2012 pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative din domeniul sănătăţii

(L28/2013) Aviz 

4 . Proiect de lege privind organizarea şi funcţionarea sistemului de probaţiune

(L9/2013) Aviz 

5 . Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 3/2013 privind reglementarea 
unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte măsuri financiare, precum şi modificarea 
unor acte normative

(L26/2013) Aviz 

6 . Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.211/2011 privind regimul deşeurilor

(L369/2012) Raport 

La punctul 1  pe ordinea de zi s-a discutat proiectul de lege,  L16/2013 : 
reglementează restructurarea cabinetelor demnitarilor din administraţia publică centrală şi reglementarea 
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Aviz 

numărului de posturi din cabinetele preşedintelui şi vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare 
Fiscală. Totodată, se instituie obligaţia pentru instituţiile publice centrale care dispun de spaţii excedentare de a 
le pune la dispoziţia parlamentarilor pentru organizarea de sedii şi birouri, fără a se percepe chirii, dar cu 
decontarea cheltuielilor curente de întreţinere şi funcţionare a acestor spaţii.

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 -  (8/08.01.2013);

SGGLa lucrările şedinţei au fost invitaţi reprezentanti ai :

MFP

La lucrările şedinţei au participat :

- Doamna Torceanu Maria : Cons. Sup. - MFP .

In urma dezbaterii, membrii prezenţi  au hotărât   cu 8 voturi pentru, 0 voturi  împotrivă  şi o 
abţinere, să adopte - aviz favorabil.

Raport comun cu 

La punctul 2  pe ordinea de zi s-a discutat proiectul de lege,  L15/2013 : 
Reglementează acordarea competenţei autorităţilor deliberative ale administraţiei publice locale de a decide 
asupra reducerii nivelurilor valorilor impozabile, impozitelor şi taxelor locale care sunt prevăzute în Hotărârea 
Guvernului nr.1309/2012 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe 
asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile începând cu anul 2013

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 Primă Cameră 
sesizată; Consiliul Legislativ a transmis aviz favorabil -  (5/04.01.2013);

MFPLa lucrările şedinţei au fost invitaţi reprezentanti ai :

MDRAP

La lucrările şedinţei au participat :

- Domnul Matache Iulian : Secretar de stat - MDRAP .

In urma dezbaterii, membrii prezenţi  au hotărât   cu 9 voturi pentru, 0 voturi  împotrivă  şi 0 
abţineri, să adopte - raport de admitere.

Aviz 

La punctul 3  pe ordinea de zi s-a discutat proiectul de lege,  L28/2013 : 
Reglementează modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul sănătăţii în vederea armonizării 
legislaţiei naţionale cu prevederile Directivei 2011/62/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 8 iunie 
2011 de modificare a Directivei 2001/83/CE de instituire a unui cod comunitar cu privire la medicamentele de 
uz uman în ceea ce priveşte prevenirea pătrunderii medicamentelor falsificate în lanţul legal de aprovizionare.

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 -  (1078/12.12.2012);

MTLa lucrările şedinţei au fost invitaţi reprezentanti ai :

MApN

MFP

MDRAP

MS

In urma dezbaterii, membrii prezenţi  au hotărât   cu 9 voturi pentru, 0 voturi  împotrivă  şi 0 
abţineri, să adopte - aviz favorabil.

Aviz 

La punctul 4  pe ordinea de zi s-a discutat proiectul de lege,  L9/2013 : 
Reglementează organizarea şi funcţionarea sistemului de probaţiune, completând astfel, reforma legislaţiei 
penale, realizată prin adoptarea noului Cod penal - Legea nr.286/2009 şi a noului Cod de procedură penală - 
Legea nr.135/2010.
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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 Primă Cameră sesizată; Consiliul Legislativ a 
transmis aviz favorabil -  (1045/06.12.2012);

MJLa lucrările şedinţei au fost invitaţi reprezentanti ai :

La lucrările şedinţei au participat :

- Domnul Motiu Florin : Secretar de stat - MJ .

- Doamna Carbunaru Iulia : Director - MJ .

- Domnul Geamanu Radu : Consilier juridic - MJ .

- Doamna Filimon Adriana : Consilier juridic - MJ .

- Doamna Balaita Ramona : Inspector - MJ .

In urma dezbaterii, membrii prezenţi  au hotărât   cu 9 voturi pentru, 0 voturi  împotrivă  şi 0 
abţineri, să adopte - aviz favorabil.

Aviz 

La punctul 5  pe ordinea de zi s-a discutat proiectul de lege,  L26/2013 : 
reglementează acordarea posibilităţilor unităţilor/subdiviziunilor administraţiei teritoriale, inclusiv instituţiilor 
publice finanţate integral sau parţial din bugetul local, să contracteze împrumuturi din Trezoreria Statului 
pentru achitarea arieratelor, în scopul diminuării acestora cu cel puţin 85%, până la data de 31 martie 2013. 
Totodată, Trezoreria Statului va acorda un împrumut Companiei Naţionale "Unifarm S.A." în limita sumei de 
3600 mii lei, în scopul achiziţionării de medicamente necesare pentru programele de oncologie-
oncohematologie, T.B.C., HIV/SIDA şi transplant.

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 -  (54/29.01.2013);

MSLa lucrările şedinţei au fost invitaţi reprezentanti ai :

MDRAP

MFP

La lucrările şedinţei au participat :

- Domnul Ghizdeanu Ion : Preşedinte - MFP .

- Doamna Burla Alina-Ioana : Dir.General - MFP .

- Doamna Lupu Luminita : Cons. Sup. - MFP .

Comisia pentru administratie a cerut ca pentru acest proiect de lege sa fie coraportoare alaturi de Comisia 
pentru buget, finante, activitate bancara si piata de capital.

In urma dezbaterii, membrii prezenţi  au hotărât   cu 9 voturi pentru, 0 voturi  împotrivă  şi 0 
abţineri, să adopte - raport de admitere.

Raport 

La punctul 6  pe ordinea de zi s-a discutat propunerea legislativă,  L369/2012 : 
modifică şi completează Legea nr.211/2011 privind regimul deşeurilor,cu modificările şi completările ulterioare, 
în sensul impunerii anumitor condiţii pentru achiziţiile de deşeuri industriale neferoase

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 -  (473/15.06.2012);

MAILa lucrările şedinţei au fost invitaţi reprezentanti ai :

MMSC

MJ

MDRAP

ME

La lucrările şedinţei au participat :

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

- Domnul Faca Mihail : Preşedinte - MMSC .

In urma dezbaterii, membrii prezenţi  au hotărât   cu  un vot pentru, 8 voturi  împotrivă  şi 0 
abţineri, să adopte - raport de respingere.
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