
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  28.01.2013  ora 13:00,  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  : 28.01.2013  ora 13:00

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 Klarik  Laszlo 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. 85/2012 pentru modificarea 
alin.(1 indice 3) al art.46 din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului

(L437/2012) Raport 

2 . Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 70/2012 pentru modificarea 
Legii nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii 
administraţiei publice locale nr.215/2001 şi a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali

(L427/2012) Raport  comun cu : 
Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări

3 . Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 71/2012 privind desemnarea 
Ministerului Sănătăţii ca unitate de achiziţii publice, centralizată

(L428/2012) Aviz 

4 . Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.500/2002 privind finanţele publice

(L441/2012) Aviz 

5 . Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 68/2012 pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri financiar fiscale

(L426/2012) Aviz 

6 . Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 65/2012 privind aprobarea 
unor măsuri pentru constituirea stocurilor minime de siguranţă pentru ţiţei şi produse petroliere

(L423/2012) Aviz 
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7 . Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.77/2012 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie 
publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

(L433/2012) Aviz 

8 . Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 79/2012 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 126/2003 privind operarea, funcţionarea şi 
finanţarea asistenţei de urgenţă acordate cu elicopterele achiziţionate de Ministerul Sănătăţii şi 
repartizate operatorilor medicali Institutul Clinic Fundeni şi Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu 
Mureş

(L434/2012) Aviz 

9 . Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 72/2012 privind aprobarea 
scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a cantităţii de 2000 tone pentru Societatea 
Naţională de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" S.A.

(L429/2012) Aviz 

Raport 

La punctul 1  pe ordinea de zi s-a discutat proiectul de lege,  L437/2012 : 
Reglementează modificarea şi completarea Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, în 
sensul extinderii termenului de valabilitate a planurilor generale de urbanism

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 -  (1074/12.12.2012);

MFPLa lucrările şedinţei au fost invitaţi reprezentanti ai :

MDRAP

La lucrările şedinţei au participat :

- Domnul Suditu Bogdan : Sef Dep. Rel cu Parlamentul - MDRAP .

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

Raport comun cu 

La punctul 2  pe ordinea de zi s-a discutat proiectul de lege,  L427/2012 : 
Se creează  cadrul legal pentru ca militarii, poliţiştii şi personalul civil român din instituţiile sistemului de 
apărare, ordine publică şi siguranţă naţională trimişi în misiune în teatrele de operaţiuni din străinătate să îşi 
exercite dreptul de vot Ia orice secţie de votare constituită în ţara în care îşi desfăşoară misiunea. Aceştia vor fi 
înscrişi în lista electorală suplimentară de către preşedintele biroului electoral al secţiei de votare şi vor vota în 
baza paşaportului de serviciu.

Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări

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 -  (950/20.11.2012);

MFPLa lucrările şedinţei au fost invitaţi reprezentanti ai :

MDRAP

MApN

MAE

La lucrările şedinţei au participat :

- Domnul Podgorean Radu : Secretar de stat - MAE .

- Domnul Pavoni Pietro : Consilier - MAE .

- Domnul Petraru Cristian : Sef seviciu - MDRAP .

In urma dezbaterii, membrii prezenţi  au hotărât   cu 7 voturi pentru, 0 voturi  împotrivă  şi 3 
abţineri, să adopte - raport de admitere.

Aviz 

La punctul 3  pe ordinea de zi s-a discutat proiectul de lege,  L428/2012 : 
are ca obiect de reglementare desemnarea Ministerului Sănătăţii ca unitate de achiziţii centralizată pentru 
sistemul sanitar, care încheie contracte de achiziţie publică sau acorduri-cadru, în numele şi pentru unităţile 
sanitare publice cu paturi din reţeaua ministerului şi a autorităţilor administraţie publice locale.
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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 -  (948/20.11.2012);

MSLa lucrările şedinţei au fost invitaţi reprezentanti ai :

MFP

MDRAP

La lucrările şedinţei au participat :

-  Vulcanescu Razvan : Secretar de stat - MS .

In urma dezbaterii, membrii prezenţi  au hotărât   cu 7 voturi pentru, 2 voturi  împotrivă  şi o 
abţinere, să adopte - aviz favorabil  cu amendamente.

Aviz 

La punctul 4  pe ordinea de zi s-a discutat proiectul de lege,  L441/2012 : 
Reglementează modificarea şi completarea Legii nr.500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi 
completările ulterioare, în sensul instituirii de concepte şi reguli noi care să creeze un mecanism mai flexibil al 
procesului bugetar

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 -  (1082/13.12.2012);

MFPLa lucrările şedinţei au fost invitaţi reprezentanti ai :

La lucrările şedinţei au participat :

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

In urma dezbaterii, membrii prezenţi  au hotărât   cu 10 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,  L426/2012 : 
Măsurile vizează renunţarea la penalităţi de întârziere datorate de SC. Electrica Furnizare S.A către 
C.N.C.F.R.SA, înregistrate în contabilitate până la data de 31.03.2012, prelungirea termenului de rambursare a 
împrumutului acordat C.F.R Infrastructură, luarea unor măsuri menite să reducă cheltuielile nejustificate ale 
autorităţilor şi instituţiilor publice, înfiinţarea unei societăţi comerciale în vederea continuităţii activităţii de 
extragere a huilei la nivel naţional, alocarea unui împrumut oraşului Sângeorz-Băi pentru dezvoltarea 
suprastructurii în turism, precum şi măsuri de protecţie a persoanelor cu handicap.

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 -  (929/14.11.2012);

SGGLa lucrările şedinţei au fost invitaţi reprezentanti ai :

MT

MS

MFP

ME

La lucrările şedinţei au participat :

-  Vulcanescu Razvan : Secretar de stat - MS .

- Domnul Protopopu Gabriel : Director - MT .

- Domnul Stancu Marin : Director - MT .

- Doamna Lambru Andreea : Secretar general adjunct - SGG .

In urma dezbaterii, membrii prezenţi  au hotărât   cu 10 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,  L423/2012 : 
Reglementează măsuri pentru constituirea stocurilor minime de siguranţă pentru ţiţei şi produse petroliere în 
anul 2012, în sensul creării cadrului legal necesar aplicării, pentru anul 2012, a prevederilor Directivei 
2006/67/CE privind obligaţia statelor membre de a menţine stocuri minime de ţiţei şi/sau produse petroliere
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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 -  (871/29.10.2012);

MFPLa lucrările şedinţei au fost invitaţi reprezentanti ai :

MF.EU

ME

MDRAP

MAI

La lucrările şedinţei au participat :

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

In urma dezbaterii, membrii prezenţi  au hotărât   cu 10 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,  L433/2012 : 
Reglementează modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr34/2006, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr.337/2006 şi are ca scop principal, printre altele, ajustarea pragurilor peste care există 
obligaţia efectuării unei publicităţi la nivel european, în sensul corelării cu noile prevederi 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 -  (943/19.11.2012);

SGGLa lucrările şedinţei au fost invitaţi reprezentanti ai :

MFP

MF.EU

MDRAP

ANRMAP

La lucrările şedinţei au participat :

- Domnul Pechet Mircea : Vicepreşedinte - ANRMAP .

- Domnul Dumitru Liviu-Dominic : Dir.General - MFP .

- Doamna Lambru Andreea : Secretar general adjunct - SGG .

- Domnul Namcu Danut : Consilier juridic - SGG .

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

Aviz 

La punctul 8  pe ordinea de zi s-a discutat proiectul de lege,  L434/2012 : 
Reglementează cadrul legal pentru aplicarea sistemului de acordare a asistenţei de urgenţă cu elicopterele 
aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor în vederea eficientizării sistemului de asistenţă 
medicală de urgenţă în tot restul ţării.

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 -  (1006/29112012);

MSLa lucrările şedinţei au fost invitaţi reprezentanti ai :

MFP

MAI

La lucrările şedinţei au participat :

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

-  Vulcanescu Razvan : Secretar de stat - MS .

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

Aviz 

La punctul 9  pe ordinea de zi s-a discutat proiectul de lege,  L429/2012 : 
Reglementează  scoaterea din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a cantităţii de 2000 tone pentru 
Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" S.A.
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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 -  (984/27.11.2012);

MTLa lucrările şedinţei au fost invitaţi reprezentanti ai :

MFP

MDRAP

MAI

La lucrările şedinţei au participat :

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

- Domnul Protopopu Gabriel : Director - MT .

- Domnul Stancu Marin : Director - MT .

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