
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  23.04.2013  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  : 23.04.2013  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 Independent (Grup indep. ) - 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 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

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

2 . Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 17/2009 privind desfiinţarea 
Cancelariei Primului Ministru şi stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al 
Guvernului

(L131/2009) Raport 

3 . Propunere legislativă privind prima intabulare a terenurilor agricole şi forestiere

(L90/2013) Raport  comun cu : 
Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală

4 . Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.218/ 23 aprilie 2002 privind 
organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, publicată în Monitorul Oficial al României nr.305 din 9 mai 
2002, cu modificările şi completările ulterioare

(L98/2013) Raport 

5 . Propunere legislativă privind trecerea unor suprafeţe de teren din domeniul public al statului şi din 
administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" în domeniul public al comunelor Crişan şi Maliuc, 
judeţul Tulcea şi în administrarea consiliilor locale ale acestora

(L100/2013) Raport 
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6 . Propunere legislativă pentru trecerea din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului 
Mediului şi Pădurilor prin Administraţia Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării", în domeniul public al 
judeţului Tulcea şi administrarea Consiliului Judeţean Tulcea

(L103/2013) Raport 

7 . Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.283/2010 privind camerele pentru 
agricultură, industrie alimentară, piscicultură, silvicultură şi dezvoltare rurală

(L105/2013) Raport  comun cu : 
Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală

8 . Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.230 din 6 iulie 2007 privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari

(L107/2013) Raport 

9 . Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.22/2013 pentru completarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de 
îmbunătăţiri funciare

(L94/2013) Aviz 

10 . Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.24/2013 pentru modificarea 
Ordonanţei Guvernului nr.19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea şi utilizarea fondului locativ 
de protocol, proprietate publică a statului, şi pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a 
statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat "

(L96/2013) Aviz 

11 . Proiect de lege pentru modificarea art.112 alin.(6) din Legea nr.1/2011, Legea educaţiei naţionale, cu 
modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr.18/10.01.2011

(L97/2013) Aviz 

12 . Propunere legislativă privind interzicerea cultivării şi importului Organismelor Modificate Genetic (OMG), 
şi interzicerea importului, producţiei şi comercializării produselor care conţin Organisme Modificate 
Genetic (OMG)

(L104/2013) Aviz 

13 . Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.27/2013 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.64/2009 privind gestionarea financiară a 
instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, precum şi pentru 
adoptarea unor măsuri financiare în vederea creşterii gradului de absorbţie a fondurilor europene

(L110/2013) Aviz 

14 . Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.265/2008 privind gestionarea siguranţei 
circulaţiei pe infrastructura rutieră

(L118/2013) Aviz 

Raport comun cu 

La punctul 1  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
Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
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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  Cameră Decizională; Consiliul Legislativ a transmis 
aviz favorabil -  (69/07.02.2013);

MFPLa lucrările şedinţei au fost invitaţi reprezentanti ai :

MF.EU

La lucrările şedinţei au participat :

- Doamna Voicu  : Consilier juridic - MF.EU .

- Domnul Ghizdeanu Ion : Preşedinte - MFP .

- Domnul Mitea Fanel : Director - MFP .

Raportul a fost amanat doua saptamani pentru obtinerea unui punct de vedere comun din partea Ministerului de 
externe si al Ministerului de finante.

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

Raport 

La punctul 2  pe ordinea de zi s-a discutat proiectul de lege,  L131/2009 : 
Reglementează reconfigurarea întregului aparat de lucru al Guvernului, iar cele mai importante aspecte vizează:
- desfiinţarea Cancelariei Primului-Ministru;
-   menţinerea personalităţii juridice numai pentru Secretariatul General al Guvernului, conducătorul acestuia 
urmând să exercite calitatea de ordonator principal de credite pentru întregul aparat de lucru al Guvernului;
-  înfiinţarea Aparatului propriu de lucru al primului-ministru, ca structură fără personalitate juridică, având în 
componenţă: cabinetul primului-ministru, corpul secretarilor de stat şi consilierilor de stat ai primului-ministru 
şi registratura primului-ministru;
Personalul Cancelariei Primului-Ministru va fi preluat, potrivit pregătirii profesionale, în cadrul în cadrul 
Secretariatului General al Guvernului şi Aparatului propriu de lucru al primului-ministru care preiau atribuţii 
corespunzătoare celor din cadrul Cancelariei Primului-Ministru, în limita numărului de posturi aprobat pentru 
acestea. Personalului care nu va fi preluat i se va   aplica legislaţia muncii în materia încetării raporturilor de 
muncă, respectiv de serviciu.

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 -  ();

SGGLa lucrările şedinţei au fost invitaţi reprezentanti ai :

La lucrările şedinţei au participat :

- Doamna Lambru Andreea : Secretar general adjunct - SGG .

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 comun cu 

La punctul 3  pe ordinea de zi s-a discutat propunerea legislativă,  L90/2013 : 
reglementează efectuarea gratuită a formalităţilor prevăzute de Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare 
nr.7/1996, republicată, în cazul primei înregistrări în cadastru şi cartea funciară a terenurilor agricole şi 
forestiere situate în extravilanul localităţilor, dobândite prin titlurile de proprietate emise potrivit prevederilor 
Legii fondului funciar nr. 18/1991. Se preconizează ca efectuarea acestor formalităţi să fie finanţate de la 
bugetul de stat, iar onorariile experţilor cadastrali să se plătească în limita sumei de 400 lei/proprietate

Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală

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 -  (129/07.03.2013); Pdv.Guvern:  negativ.

ANCPILa lucrările şedinţei au fost invitaţi reprezentanti ai :

La lucrările şedinţei au participat :

- Domnul Grigorescu Marcel : Director - ANCPI .

In urma dezbaterii, membrii prezenţi  au hotărât   cu  un vot pentru, 5 voturi  împotrivă  şi 3 
abţineri, să adopte - raport de respingere.
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Raport 

La punctul 4  pe ordinea de zi s-a discutat propunerea legislativă,  L98/2013 : 
Reglementează modificarea şi completarea Legii nr.218/ 23 aprilie 2002 privind organizarea şi funcţionarea 
Poliţiei Române, publicată în Monitorul Oficial al României nr.305 din 9 mai 2002, cu modificările şi completările 
ulterioare, în sensul stabilirii componenţei Autorităţii teritoriale de ordine publică ca urmare a desfiinţării 
Corpului gardienilor publici prin Legea nr.371/2004.

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 favorabil -  (128/06.03.2013); Pdv.Guvern:  negativ.

MAILa lucrările şedinţei au fost invitaţi reprezentanti ai :

La lucrările şedinţei au participat :

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

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

Raport 

La punctul 6  pe ordinea de zi s-a discutat propunerea legislativă,  L103/2013 : 
reglementează transmiterea unei suprafeţe de teren de 15.000 mp, situat în comuna Murighiol, judeţul Tulcea, 
din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, prin 
Administraţia Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării", în domeniul public al judeţului Tulcea şi în administrarea 
Consiliului Judeţean Tulcea, în vederea realizării, astfel cum rezultă din cuprinsul Expunerii de motive, a 
obiectivului de investiţii „Miniport în localitatea Murighiol"

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 -  (119/05.03.2013); Pdv.Guvern:  favorabil.

MAILa lucrările şedinţei au fost invitaţi reprezentanti ai :

MMSC

La lucrările şedinţei au participat :

- Doamna Juganaru Anne : Secretar de stat - MMSC .

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

Raport comun cu 

La punctul 7  pe ordinea de zi s-a discutat propunerea legislativă,  L105/2013 : 
modifică şi completează Legea nr.283/2010 privind camerele pentru agricultură, industrie alimentară, 
piscicultura, silvicultură şi dezvoltare rurală, în vederea eliminării neclarităţilor apărute în ceea ce priveşte 
propunerea şi validarea candidaţilor pentru colegiile judeţene ale camerelor agricole, organizarea alegerilor la 
nivelul unităţilor administrativ-teritoriale, modul de reluare a alegerilor în unele localităţi în cazul nerespectării 
prevederilor legii, precum şi definirea unor termeni din anexa nr. 1 a legii

Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală

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 -  (111/04.03.2013);

MADRLa lucrările şedinţei au fost invitaţi reprezentanti ai :

La lucrările şedinţei au participat :

- Domnul Morarescu Viorel : Dir.General - MADR .

In urma dezbaterii, membrii prezenţi  au hotărât   cu 0 voturi pentru, 6 voturi  împotrivă  şi 3 
abţineri, să adopte - raport de respingere.

Raport 

La punctul 8  pe ordinea de zi s-a discutat propunerea legislativă,  L107/2013 : 
modifică art.35 alin. (2) din Legea nr.230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de 
proprietari, noutatea reglementării constând în posibilitatea angajării administratorilor persoane fizice prin 
încheierea unui contract civil, ca alternativă la contractul individual de muncă, prevăzut actualmente ca unică 
modalitate de angajare
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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 -  (112/04.03.2013); Pdv.Guvern:  negativ.

MDRAPLa lucrările şedinţei au fost invitaţi reprezentanti ai :

In urma dezbaterii, membrii prezenţi  au hotărât   cu 2 voturi pentru, 6 voturi  împotrivă  şi o 
abţinere, să adopte - raport de respingere.

Aviz 

La punctul 9  pe ordinea de zi s-a discutat proiectul de lege,  L94/2013 : 
Reglementează completarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de 
organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare, aprobată prin Legea 199/2012, în sensul creării cadrului 
legislativ necesar pentru ca Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare să beneficieze de fonduri distincte de la 
bugetul de stat pentru acoperirea unor cheltuieli corespunzătoare activităţii de prevenire şi refacere a 
infrastructurii de îmbunătăţiri funciare.

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 -  (240/04.04.2013);

MADRLa lucrările şedinţei au fost invitaţi reprezentanti ai :

La lucrările şedinţei au participat :

- Domnul Apostol Valentin : Director - MADR .

- Domnul Alecu Razvan : Sef seviciu - MADR .

- Domnul Drugau Alin Vasilica : Consilier juridic - MADR .

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

Aviz 

La punctul 10  pe ordinea de zi s-a discutat proiectul de lege,  L96/2013 : 
Intervenţiile legislative preconizate vizează:
- modificarea titlului actului normativ;
- stabilirea listei cuprinzând bunurile mobile şi imobile care fac parte din baza materială de reprezentare şi 
protocol, incluzându-se astfel şi bunurile preluate în conformitate cu dispoziţiile Hotărârii Guvernului 
nr.16/2013 şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.15/2013;
- reglementarea suportării cheltuielilor ocazionate de prestarea serviciilor de reprezentare şi protocol.

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 -  (267/11.04.2013);

MFPLa lucrările şedinţei au fost invitaţi reprezentanti ai :

SGG

La lucrările şedinţei au participat :

- Doamna Lambru Andreea : Secretar general adjunct - SGG .

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

Aviz 

La punctul 11  pe ordinea de zi s-a discutat propunerea legislativă,  L97/2013 : 
Reglementează modificarea art.112 alin.(6) din Legea nr.1/2011, Legea educaţiei naţionale, cu modificările şi 
completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.18/10.01.2011 în sensul 
acordării avizului conform pentru schimbarea destinaţiei bazei materiale a unităţilor de învăţământ 
preuniversitar de stat de către inspectoratul şcolar judeţean competent în locul ministrului educaţiei.

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 favorabil -  (96/27.02.2013); Pdv.Guvern:  negativ.

MENLa lucrările şedinţei au fost invitaţi reprezentanti ai :

La lucrările şedinţei au participat :

- Domnul Kiraly Andras : Secretar de stat - MEN .

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

La punctul 12  pe ordinea de zi s-a discutat propunerea legislativă,  L104/2013 : 
reglementează interzicerea cultivării şi a importului Organismelor Modificate Generic (OMG), precum şi 
interzicerea importului, a producţiei şi a comercializării produselor care conţin Organisme Modificate Generic 
(OMG) în România

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 negativ -  (137/08.03.2013); Pdv.Guvern:  negativ.

MSLa lucrările şedinţei au fost invitaţi reprezentanti ai :

MADR

La lucrările şedinţei au participat :

- Doamna Preda Tatiana : Cons. Sup. - MADR .

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

Aviz comun cu Comisia de specialitate a Camerei Deputatilor

La punctul 13  pe ordinea de zi s-a discutat proiectul de lege,  L110/2013 : 
Prin promovarea acestui act normativ ce modifică şi completează Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul 
convergenţă, se urmăreşte asigurarea operativă a fondurilor necesare Autorităţilor de management în vederea 
efectuării plăţilor în conturile beneficiarilor, cu efecte asupra gradului de absorbţie a fondurilor europene.

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 -  (27/10.04.2013);

MDRAPLa lucrările şedinţei au fost invitaţi reprezentanti ai :

MF.EU

MFP

La lucrările şedinţei au participat :

-  Onaca Gabriel Calin : Secretar de stat - MF.EU .

- Doamna Saru Denisa : Sef seviciu - MFP .

- Domnul Radut Marius : Expert - MFP .

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

Aviz 

La punctul 14  pe ordinea de zi s-a discutat propunerea legislativă,  L118/2013 : 
modifică şi completează Legea nr.265/2008 privind gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră, 
republicată, în sensul preluării atributului de inspecţie pentru siguranţa rutieră de către Autoritatea Rutieră 
Română, autoritate aflată în subordinea Ministerului Transporturilor

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 -  (167/19.03.2013);

MFPLa lucrările şedinţei au fost invitaţi reprezentanti ai :

MT

La lucrările şedinţei au participat :

-  Buzasu Septimiu : Secretar de stat - MT .

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