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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
din 23 - 25 aprilie 2013 

 
Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic 

şi-a desfăşurat lucrările în intervalul 23 - 25 aprilie 2013. 
 

 La şedinţa comisiei din 23 aprilie a.c. au participat ca invitaţi: doamna Irina Alexe, 
şef departament Relaţia cu Parlamentul Ministerul Afacerilor Interne, domnul Suditu 
Bogdan, şef serviciu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, domnul 
Buzaşu Septimiu, Secretar de Stat Ministerul Transporturilor, doamna Volcinschi Lizeta, 
director Ministerul Transporturilor, domnul Valentin Tănase, consilier Ministerul 
Transporturilor, doamna Icociu Cristina, secretar general adjunct Ministerul Educației 
Naţionale, domnul Cojoc Marin, director general adjunct Ministerul Finanţelor Publice, 
doamna Pecheanu Liliana, şef serviciu Ministerul Finanţelor Publice, doamna Bulat 
Ştefania, consilier Ministerul Finanţelor Publice, domnul Dudaş Doru, director general 
Ministerul Finanţelor Publice şi doamna Elena Mihăilă, consilier Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei Publice. 
 

Lucrările şedinţelor din 23 - 25 aprilie a.c. au fost conduse de către domnul 
deputat Almăjanu Marin, preşedintele Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea 
teritoriului şi echilibru ecologic. 
 

În data de 23 aprilie 2013 pe ordinea de zi au figurat următoarele puncte: 
 
 

AVIZE 
 

1. PL-x 104/2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.11/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.27/2011 
privind transporturile rutiere 

2. PL-x 108/2013 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.194/2002 privind regimul străinilor în România 
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3. PL-x 111/2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.12/2013 pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale şi 
prorogarea unor termene 

4. PL-x 112/2013 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.500/2002 
privind finanţele publice 

5. PL-x 113/2013 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.248/2005 
privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate 

6. PL-x 116/2013 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.13/2013 privind serviciile poştale 

7. PL-x 117/2013 Proiect de Lege privind declararea zilei de 14 mai Ziua dreptului 
internaţional umanitar 

 
 

SESIZĂRI ÎN FOND 
 

8. PL-x 156/2011 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.127/2010 pentru adoptarea unor măsuri destinate dezvoltării economico-sociale a 
zonei "Delta Dunării" 

9. PL-x 181/2011 Proiect de Lege privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de 
publicitate 

10. PL-x 100/2013 Propunere legislativă pentru schimbarea denumirii satului Brazii, 
comuna Răduleşti, jud. Ialomiţa, în satul Răduleşti 

11. PL-x 101/2013 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Anexei 1 la 
Legea nr.2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României cu 
modificările şi completările ulterioare 

 
La punctul 1 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu 
unanimitate de voturi. 
La punctul 2 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu 
unanimitate de voturi. 
La punctul 3 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu 
majoritate de voturi. 
La punctul 4 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu 
unanimitate de voturi. 
La punctul 5 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost amânat cu termen de două 
săptămâni, cu unanimitate de voturi. 
La punctul 6 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu 
unanimitate de voturi. 
La punctul 7 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu 
unanimitate de voturi. 
La punctul 8 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost amânat cu termen de două 
săptămâni, cu unanimitate de voturi. 
La punctul 9 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost adoptat cu unanimitate de 
voturi. 
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La punctul 10 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost amânat cu termen 
de o lună, cu unanimitate de voturi. 
La punctul 11 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost amânat cu termen de o 
lună, cu unanimitate de voturi. 
 
La lucrările Comisiei din 23 aprilie 2013 din totalul celor 32 de membri au fost prezenţi 
29 deputaţi, după cum urmează: 
 
Almăjanu Marin (PNL), Cseke Attila-Zoltán (UDMR), Nistor Laurenţiu (PSD), Ciolacu 
Ion-Marcel (PSD), Thuma Hubert Petru Ştefan (PNL), Avram Constantin (PC), Babuş 
Radu (PSD), Boboc Valentin Gabriel (PSD), Bucura-Oprescu Simona (PSD), Călin Ion 
(PSD), Chebac Eugen (PP-DD), Cioată Cezar (PP-DD), Ciurariu Florin (PNL), Dobre 
Victor Paul (PNL), Gheorghe Florin (PDL), Horga Vasile (PNL), Manea Victor-
Gheorghe (PNL), Marocico Ion (Mino.), Moldovan Carmen Ileana (PSD), Moldovan 
Ioan (PC), Popescu Florin Aurelian (PDL), Răţoi Neculai (PSD), Rotaru Răzvan (PP-
DD), Simedru Dan Coriolan (PNL), Simionescu Adrian Constantin (PSD), Surdu Raluca 
(PNL), Urcan Ionaş-Florin (PDL), Vlădoiu Aurel (PSD).  
 
Domnul ministru Dragnea Nicolae-Liviu (PSD), domnul deputat Oltean Ioan (PDL) şi 
doamna ministru Plumb Rovana (PSD), nu au participat la lucrările comisiei. 
 
 
Lucrările Comisiei din datele de 24 şi 25 aprilie 2013 s-au desfăşurat în cadrul grupurilor 
de lucru constituite în vedere studierii iniţiativelor legislative de pe ordinea de zi. 
 
 
 

PREŞEDINTE, 

Marin ALMĂJANU 

 

SECRETAR, 

Ion-Marcel CIOLACU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit, 
Consilier, Alina Tănase 
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