
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  26.02.2013  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  : 26.02.2013  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 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.10/2013 pentru modificarea art.11 indice 5 
din Ordonanţa Guvernului nr.83/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice 
comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple şi serviciilor publice comunitare regim 
permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor

(L24/2013) Raport 

2 . 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 

3 . Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.3/2013 pentru reglementarea unor măsuri 
financiare în domeniul programelor multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor

(L17/2013) Raport 

4 . Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.9/2013 privind prorogarea termenului 
prevăzut la art.V din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.7/2011 pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului

(L23/2013) Raport 

5 . Proiect de lege privind instituirea unor măsuri speciale pentru protecția obiectivelor militare care fac 
parte din Sistemul de apărare împotriva rachetelor balistice

(L38/2013) Aviz 

6 . Proiect de lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Slovenia 
privind mormintele de război, semnat la Ljubljana, la 15 iunie 2011

(L39/2013) Aviz 
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7 . Proiect de lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova 
privind cooperarea și ajutorul reciproc în cazul producerii dezastrelor, semnat la Iași la 3 martie 2012

(L41/2013) Aviz 

8 . Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.69/2012 privind asigurarea 
unei contribuții suplimentare a României la nivelul Organizației Internaționale de Poliție Criminală - 
INTERPOL prin detașarea ofițerilor de poliție

(L42/2013) Aviz 

9 . Proiect de lege pentru modificarea art.6 din Legea nr.263/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea creşelor

(L34/2013) Aviz 

10 . Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova 
privind regimul juridic al mormintelor de război românești situate pe teritoriul Republicii Moldova, 
semnat la Iași la 3 martie 2012

(L32/2013) Aviz 

11 .
(26 oct./2013)  

Infiintarea unei subcomisii cu tema: Dezvoltarea durabila a Municipiului Bucuresti.

Raport 

La punctul 1  pe ordinea de zi s-a discutat proiectul de lege,  L24/2013 : 
Reglementează modificarea art.11 indice 5 din Ordonanţa Guvernului nr.83/2001 privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple şi 
serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor în sensul redefinirii 
unor atribuţii ale Direcţiei regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor

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 -  (50/29.01.2013);

MAELa lucrările şedinţei au fost invitaţi reprezentanti ai :

MFP

MAI

La lucrările şedinţei au participat :

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

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 2  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,  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

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 - raport de admitere.

Raport 

La punctul 3  pe ordinea de zi s-a discutat proiectul de lege,  L17/2013 : 
Reglementează unele măsuri financiare în domeniul programelor multianuale prioritare de mediu şi gospodărire 
a apelor, pentru îndeplinirea scopului programului cât şi a obligaţiilor României în sectorul de mediu până la 
data de 31 decembrie 2015
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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 -  (23/16.01.2013);

MFPLa lucrările şedinţei au fost invitaţi reprezentanti ai :

MDRAP

MMSC

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.

Raport 

La punctul 4  pe ordinea de zi s-a discutat proiectul de lege,  L23/2013 : 
Pentru a permite în mod echitabil formarea profesională corespunzătoare a persoanelor care ocupă în prezent 
funcţia de arhitect-şef în vederea menţinerii acestora în funcţia publică, prin prezentul act normativ se propune 
prorogarea termenului prevăzut de art.V din OUG nr.7/2011, până la data de 31 decembrie 2015.

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 -  (42/23.01.2013);

MENLa lucrările şedinţei au fost invitaţi reprezentanti ai :

MMFPSPV

MDRAP

La lucrările şedinţei au participat :

- Domnul Matache Iulian : Secretar de stat - MDRAP .

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

Aviz 

La punctul 5  pe ordinea de zi s-a discutat proiectul de lege,  L38/2013 : 
Reglementează instituirea unor măsuri speciale pentru protecția obiectivelor militare care fac parte din 
Sistemul de apărare împotriva rachetelor balistice, în scopul instituirii unei zone cu regim de protecţie specială 
în jurul obiectivelor militare în care vor fi instalate elemente ale sistemului de apărare antirachetă, potrivit 
prevederilor Acordului dintre România şi SUA

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 -  (812/16.10.2012);

MDRAPLa lucrările şedinţei au fost invitaţi reprezentanti ai :

MAI

MApN

La lucrările şedinţei au participat :

- Domnul Costea Vasile : Secretar de stat - MApN .

- Domnul Matache Iulian : Secretar de stat - MDRAP .

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

Aviz 

La punctul 6  pe ordinea de zi s-a discutat proiectul de lege,  L39/2013 : 
Reglementează ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Slovenia privind mormintele 
de război, semnat la Ljubljana, la 15 iunie 2011

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  Cameră Decizională; Consiliul Legislativ a transmis 
aviz favorabil -  (840/22.10.2012);

MAELa lucrările şedinţei au fost invitaţi reprezentanti ai :

MApN

La lucrările şedinţei au participat :

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

- Domnul Costea Vasile : Secretar de stat - MApN .
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In urma dezbaterii, membrii prezenţi  au hotărât   cu 11 voturi pentru, 0 voturi  împotrivă  şi 0 
abţineri, să adopte - aviz favorabil.

Aviz 

La punctul 7  pe ordinea de zi s-a discutat proiectul de lege,  L41/2013 : 
Reglementează ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea 
și ajutorul reciproc în cazul producerii dezastrelor, al limitării şi înlăturării efectelor 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  Cameră Decizională; Consiliul Legislativ a transmis 
aviz favorabil -  (852/25.10.2012);

MAILa lucrările şedinţei au fost invitaţi reprezentanti ai :

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.

Aviz 

La punctul 8  pe ordinea de zi s-a discutat proiectul de lege,  L42/2013 : 
Reglementează asigurarea din partea României a unei contribuţii suplimentare la Organizația Internațională de 
Poliție Criminală - INTERPOL, prin detașarea la această organizaţie a ofițerilor de poliție din cadrul Ministerului 

Administraţiei şi Internelor sau al instituţiilor şi structurilor aflate în subordine.

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 -  (944/19.11.2012);

MAILa lucrările şedinţei au fost invitaţi reprezentanti ai :

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.

Aviz comun cu Comisia de specialitate a Camerei Deputatilor

La punctul 9  pe ordinea de zi s-a discutat propunerea legislativă,  L34/2013 : 
modifică Legea nr.263/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor, cu modificările şi 
completările ulterioare şi vizează înlesnirea înscrierii la creşă a copiilor în vederea impulsionării părinţilor de a-
şi relua activitatea profesională înaintea fmalizării concediului pentru creşterea copilului în vârstă de până la 1 
an sau 2 ani

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 -  (748/25.09.2012);

MMFPSPVLa lucrările şedinţei au fost invitaţi reprezentanti ai :

MEN

La lucrările şedinţei au participat :

- Domnul Scutaru Codrin : Secretar de stat - MMFPSPV .

In urma dezbaterii, membrii prezenţi  au hotărât   cu 0 voturi pentru, 9 voturi  împotrivă  şi 2 
abţineri, să adopte - aviz negativ.

Aviz 

La punctul 10  pe ordinea de zi s-a discutat proiectul de lege,  L32/2013 : 
Reglementează colaborarea în plan bilateral în domeniul mormintelor de război, asigurând cadrul necesar 
pentru amenajarea şi întreţinerea mormintelor eroilor căzuţi în timpul conflictelor armate

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  Cameră Decizională; Consiliul Legislativ a transmis 
aviz favorabil -  (945/19.11.2012);

MApNLa lucrările şedinţei au fost invitaţi reprezentanti ai :

La lucrările şedinţei au participat :

- Domnul Costea Vasile : Secretar de stat - MApN .
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In urma dezbaterii, membrii prezenţi  au hotărât   cu 11 voturi pentru, 0 voturi  împotrivă  şi 0 
abţineri, să adopte - aviz favorabil.

 
La punctul 11  pe ordinea de zi s-a discutat   26 oct./2013 : 

  

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

Se voteaza infiintarea subcomisiei privind Dezvoltarea durabila a Municipiului Bucuresti, avand ca obiectiv o 
abordare coerenta in plan legislativ si bugetar si armonizarea legislatiei privind dezvoltarea capitalei cu 
legislatia capitalelor europene. Subcomisie este formata din 5 membrii, presedintele comisiei pentru 
administratie publica este si presedintele subcomisiei.
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