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COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ, 
AMENAJAREA TERITORIULUI ŞI ECHILIBRU ECOLOGIC 

 Bucureşti, 19.09.2013 
 

 
PROCES VERBAL 

din zilele de 18 şi 19 septembrie 2013 
 
Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 

ecologic şi-a desfăşurat lucrările în zile de  18 şi 19 septembrie 2013. 
 
La lucrările Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi 

echilibru ecologic în ziua de 18 septembrie a.c., din numărul de 33 membri ai 
Comisiei au fost prezenţi 30 deputaţi, fiind absenţi: domnul ministru Dragnea 
Nicolae-Liviu (PSD), domnul deputat Oltean Ioan (PDL) şi doamna ministru Plumb 
Rovana (PSD). 

Doamna deputat Simona BUCURA-OPRESCU (PSD) a fost înlocuită de 
domnul deputat Mircea-Titus DOBRE (PSD). 
  
 La lucrările Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic în ziua de 19 septembrie a.c., din numărul de 33 membri ai 
Comisiei au fost prezenţi 30 deputaţi, fiind absenţi: domnul ministru Dragnea 
Nicolae-Liviu (PSD), domnul deputat Oltean Ioan (PDL) şi doamna ministru Plumb 
Rovana (PSD). 
 Doamna deputat Simona BUCURA-OPRESCU (PSD) a fost înlocuită de 
domnul deputat Mircea-Titus DOBRE (PSD). 
 
  
 La şedinţa Comisiei din 18 septembrie a.c au participat ca invitaţi: domnul 
Florin Diaconu, consilier general Garda Naţională de Mediu, doamna Teodor Corina, 
coordonator departamentul Relaţia cu parlamentul Ministerul Sănătăţii, domnul 
Vulcănescu Răzvan, Subsecretar de Stat Ministerul Sănătăţii, doamna Chidu Iuliana 
Maria, consilier afaceri europene Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice, 
doamna Camelia Iliescu, consilier Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, 
doamna Carmen Boteanu, Director Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, 
domnul Marin Cojoc, Director General Adjunct Ministerul Finanţelor Publice şi 
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domnul Dan Marinescu, Director General Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice. 
 
 Lucrările şedinţelor au fost conduse de către domnul deputat Nistor Laurenţiu, 
vicepreşedintele Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic. 
 
 Pe ordinea de zi a şedinţei din data de 18 septembrie 2013 au figurat următoarele 
puncte: 
 

AVIZ 
 
1. PL-x 277/2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.49/2013 pentru modificarea art.37, precum şi pentru prorogarea 
termenelor prevăzute la art.35 alin.(2) şi art.38 din Legea nr.197/2012 privind 
asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale 

 
 

SESIZĂRI ÎN FOND 
 

2. PL-x 211/2011 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii apelor 
nr.107/1996 

3. PL-x 208/2013 Propunere legislativă privind definirea spaţiului rural naţional 
4. PL-x 237/2013 Proiect de lege privind emisiile industriale 
5. PL-x 245/2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea 
funcţionalităţii administraţiei publice locale, a numărului de posturi şi reducerea 
cheltuielilor la instituţiile şi autorităţile publice, din subordinea, sub autoritatea sau 
coordonarea Guvernului ori a ministerelor 

6. PL-x 275/2013 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.46/2013 privind criza financiară şi insolvenţă unităţilor administrative-teritoriale 

 
La punctul 1 al ordinii de zi a fost prezentat Proiectul de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.49/2013 pentru modificarea art.37, 
precum şi pentru prorogarea termenelor prevăzute la art.35 alin.(2) şi art.38 din Legea 
nr.197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale (PL-x 
277/2013), ce are ca obiect de reglementare modificarea art.37, precum şi prorogarea 
unor termene prevăzute la art.35 alin.(2) şi art.38 din Legea nr.197/2012 privind 
asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările ulterioare. Pentru a 
asigura condiţiile minime de funcţionare a noului sistem de acreditare se impune 
prelungirea perioadei de tranziţie de la sistemul actual, ceea ce implică prorogarea 
unor termene din Legea nr. 19772012 privind asigurarea calităţii în domeniul 
serviciilor sociale, cu modificările ulterioare. 
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S-a arătat că proiectul de ordonanţă de urgenţă se încadrează în categoria 
legilor ordinare, Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Procedură de 
urgenţă, Senatul a adoptat proiectul de ordonanţă de urgenţă în şedinţa din 03 
septembrie 2013, Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul de ordonanţă de 
urgenţă.  
 Supus dezbaterilor, respectivul proiect de ordonanţă de urgenţă a fost avizat 
favorabil cu majoritate de voturi. 
 

La punctul 2 al ordinii de zi a fost prezentat Proiectul de Lege pentru 
modificarea şi completarea Legii apelor nr.107/1996 (PL-x 211/2011), ce are ca 
obiect de reglementare îndreptarea erorilor de fond şi de formă cauzate de 
modificările şi completările legii susmenţionate, care au afectat caracterul unitar al 
acesteia, ajungându-se la crearea unor antinomii în cuprinsul său, situaţie care-l face 
pe cel care trebuie să pună în aplicare prevederile sale să nu le poată aplica. Astfel, 
textele terminologice care se introduc într-o lege trebuie să se integreze organic în 
actul supus modificării şi completării, atât sub aspectul conţinutului, cât şi 
terminologiei utilizate. Drept urmare, prin iniţiativa legislativă se propune 
modificarea şi completarea Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările 
ulterioare, în sensul îndreptării erorilor de fond şi formă. 
 S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor ordinare, 
Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a adoptat proiectul de lege 
în şedinţa din 27 aprilie 2011, (nr. voturi: DA= 60 NU=3 AB=1), Consiliul 
Legislativ avizează favorabil proiectul de lege.  
 Supus dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost amânat cu termen de 
două săptămâni, cu unanimitate de voturi. 
 

La punctul 3 al ordinii de zi a fost prezentată Propunerea legislativă privind 
definirea spaţiului rural naţional (PL-x 208/2013), ce are ca obiect de reglementare 
stabilirea criteriilor necesare definirii spaţiului rural naţional, în scopul îmbunătăţirii 
situaţiei sociale şi economice a locuitorilor din zonele rurale. Propunem ca spaţiul 
rural să fie format din suprafaţa administrativ-teritorială a comunelor, a satelor 
aparţinătoare oraşelor şi a unităţilor administrative cu populaţia de până la 25.000 
locuitori care îndeplinesc mai puţin de jumătate din indicatorii cantitativi şi calitativi 
minimali de dezvoltare urbană conform Legii nr.351/2001 privind aprobarea Planului 
de amenajare a teritoriului naţional, cu modificările şi completările ulterioare. 

S-a arătat că propunerea legislativă în categoria legilor organice, Camera 
Deputaţilor este Primă Cameră Sesizată, Data la care se împlineşte termenul 
constituţional pentru dezbatere si vot final: 01.10.2013, Consiliul Legislativ 
avizează favorabil propunerea legislativă.  

Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost amânată cu 
termen de o săptămână, cu unanimitate de voturi. 
 

La punctul 4 al ordinii de zi a fost prezentat Proiectul de lege privind emisiile 
industriale (PL-x 237/2013), ce are ca obiect de reglementare stabilirea condiţiilor 
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pentru prevenirea şi controlul integrat al poluării rezultate din activităţile industriale, 
prin reducerea emisiilor în aer, apă şi sol, precum şi prin prevenirea generării 
deşeurilor, pe coordonatele îmbunătăţirii legislaţiei naţionale de profil, din 
perspectiva necesităţii de aliniere completă a acesteia la normele şi exigenţele 
europene incidente în materie, în contextul îndeplinirii obligaţiilor asumate de 
România, derivate din calitatea sa de stat membru al Uniunii Europene. 

S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor ordinare, 
Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a adoptat proiectul de lege 
în şedinţa din 17 iunie 2013, (nr. voturi: DA= 87 NU=9 AB=2), Consiliul Legislativ 
avizează favorabil proiectul de lege.  

Supus dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost adoptat cu unanimitate 
de voturi. 
 

La punctul 5 al ordinii de zi a fost prezentat Proiectul de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.77/2013 pentru stabilirea unor 
măsuri privind asigurarea funcţionalităţii administraţiei publice locale, a numărului de 
posturi şi reducerea cheltuielilor la instituţiile şi autorităţile publice, din subordinea, 
sub autoritatea sau coordonarea Guvernului ori a ministerelor (PL-x 245/2013), ce 
are ca obiect de reglementare stabilirea unor măsuri privind funcţionalitatea 
administraţiei publice locale, a numărului de posturi, precum şi reducerea 
cheltuielilor în cadrul instituţiilor şi autorităţilor publice din subordinea, sub 
autoritatea sau coordonarea Guvernului ori a ministerelor. 

S-a arătat că proiectul de ordonanţă de urgenţă se încadrează în categoria 
legilor organice, Camera Deputaţilor este Primă Cameră Sesizată, Procedură de 
urgenţă, Data la care se împlineşte termenul constituţional pentru dezbatere si 
vot final: 27.09.2013, Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul de 
ordonanţă de urgenţă.  

Supus dezbaterilor, respectivul proiect de ordonanţă de urgenţă a fost 
amânat cu termen de o săptămână,  cu unanimitate de voturi. 

 
La punctul 6 al ordinii de zi a fost prezentat Proiectul de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.46/2013 privind criza financiară şi 
insolvenţă unităţilor administrative-teritoriale (PL-x 275/2013), ce are ca obiect 
stabilirea cadrului general şi procedural pentru acoperirea pasivului unităţilor 
administrativ-teritoriale aflate în criză financiară sau insolvenţă. Proiectul are ca scop 
întărirea situaţiei financiare a unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi sprijinirea 
disciplinei economico-financiare a acestora, reglementând procedura privind criza 
financiară şi insolvenţa acestor unităţi, modul de implicare a instituţiilor abilitate în 
redresarea economico-financiară, drepturile şi obligaţiile creditorilor, precum şi 
drepturile şi obligaţiile autorităţilor administraţiei publice locale, în finalul proiectului 
fiind propusă şi modificarea în mod corespunzător a textelor incidente din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
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S-a arătat că proiectul de ordonanţă de urgenţă se încadrează în categoria 
legilor organice, Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Procedură de 
urgenţă, Senatul a adoptat proiectul de ordonanţă de urgenţă în şedinţa din 03 
septembrie 2013, Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul de ordonanţă de 
urgenţă.  

Supus dezbaterilor, respectivul proiect de ordonanţă de urgenţă a fost 
adoptat cu majoritate de voturi. 

 
În ziua de 19 septembrie a.c., lucrările s-au desfăşurat în cadrul grupurilor de 

lucru constituite în vederea studierii proiectelor de lege şi a altor documente 
înregistrate la Comisie.     

 

 

 

                   VICEPREŞEDINTE,                        SECRETAR, 

                    Laurenţiu NISTOR            Ion-Marcel CIOLACU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit, 
Consilier, Alina Tănase 
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