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PROCES VERBAL 
din zilele de 4, 5 şi 6 februarie 2014 

 
Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 

ecologic şi-a desfăşurat lucrările în zilele de  4, 5 şi 6 februarie 2014. 
 
La lucrările Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi 

echilibru ecologic în ziua de 4 februarie a.c., din numărul de 36 membri ai Comisiei 
au fost prezenţi 34 deputaţi, ne participând la lucrările comisiei: domnul ministru 
Dragnea Nicolae-Liviu (PSD) şi doamna ministru Plumb Rovana (PSD). 

 
La lucrările Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi 

echilibru ecologic în ziua de 5 februarie a.c., din numărul de 25 membri ai Comisiei 
au fost prezenţi 23 deputaţi, ne participând la lucrările comisiei: domnul ministru 
Dragnea Nicolae-Liviu (PSD) şi doamna ministru Plumb Rovana (PSD). 

 
La lucrările Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi 

echilibru ecologic în ziua de 6 februarie a.c., din numărul de 25 membri ai Comisiei 
au fost prezenţi 22 deputaţi, ne participând la lucrările comisiei: domnul ministru 
Dragnea Nicolae-Liviu (PSD), domnul deputat Oltean Ioan (PDL) şi doamna 
ministru Plumb Rovana (PSD). 

 
 La şedinţa Comisiei din 4 februarie a.c. au participat ca invitaţi: doamna 
Galbân Maria, consilier Ministerul Transporturilor, domnul Codruţ Semănaru, 
director Ministerul Transporturilor, doamna Daniela Dobrila, director Ministerul 
Transporturilor, domnul Valentin Tănase, director Ministerul Transporturilor, domnul 
Bocşea Bogdan, consilier Ministerul pentru Ape, Păduri şi Piscicultură, doamna 
Iancu Angela, director Ministerul pentru Ape, Păduri şi Piscicultură, domnul Iacob 
Dănuţ, director Ministerul pentru Ape, Păduri şi Piscicultură, domnul Nazare 
Alexandru, deputat, doamna Lucia Ana Varga, Ministrul delegat pentru Ape, Păduri 
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şi Piscicultură, domnul Cristian Petcu, Secretar de Stat Ministerul pentru Ape, Păduri 
şi Piscicultură şi doamna Cornilă Anişoara, director Ministerul Transporturilor. 
 
 Lucrările şedinţelor au fost conduse de către domnul deputat Almăjanu Marin, 
preşedintele Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic. 
 
 Pe ordinea de zi a şedinţei din data de 4, 5 şi 6 februarie 2014 au figurat 
următoarele puncte: 
 
 

AVIZE 
 

1.  PL-x 580/2013 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.46/2008-
Codul silvic 

2. PL-x 583/2013 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea persoanelor cu handicap, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare 

3. PL-x 586/2013 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.43/1997 privind regimul drumurilor şi a Ordonanţei Guvernului nr.15/2002 privind 
introducerea unor tarife de utilizare a infrastructurii de transport rutier 

4. PL-x 590/2013 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.64/2012 privind modificarea unor acte normative şi 
pentru reglementarea unor măsuri tranzitorii în domeniul executării unor creanţe 
datorate statului 

5. PL-x 593/2013 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(4) al art.10 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.13/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, prin reorganizarea 
Agenţiei SAPARD 

6. PL-x 600/2013 Propunere legislativă de modificarea a Ordonanţei de urgenţă nr.195 
din 12 decembrie 2002 privind circulaţia pe drumurile publice 

7. PL-x 606/2013 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei Guvernului 
nr.26/2011 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul 
Rutier 

8. PL-x 607/2013 Propunere legislativă de modificare a Legii 7/1996 a cadastrului şi a 
publicităţii imobiliare 

9. PL-x 609/2013 Propunere legislativă privind declararea zilei de 10 Mai - sărbătoare 
naţională 

10.  PL-x 614/2013  Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea OUG 
195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice 

11.  PL-x 615/2013 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea OUG 
195/2002 republicată privind circulaţia pe drumurile publice 

12.  PL-x 617/2013 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.52/2011 privind 
exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri 
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13.  PL-x 625/2013 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

14.  PL-x 632/2013 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.42 din 
Legea nr.51/2006 - Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice 

15.  PL-x 633/2013 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari 

16.  PL-x 635/2013 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea OUG 
195/2002 republicată privind circulaţia pe drumurile publice 

17.  PL-x 648/2013 Propunere legislativă privind protecţia drepturilor persoanelor 
vârstnice 

18.  PL-x 649/2013 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.95 din 14 aprilie 
2006 privind reforma în domeniul sănătăţii 

19.  PL-x 661/2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.101/2013 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.26/2011 
privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier 

20.  PL-x 667/2013 Propunere legislativă privind completarea art.8 din Legea cetăţeniei 
române nr.21/1991, republicată 

21.  PL-x 673/2013 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.295/2004 
privind regimul armelor şi muniţiilor 

 
 

 
SESIZĂRI ÎN FOND 

 
22.  PL-x 516/2013 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.263/2007 privind 

înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor 
23.  PL-x 598/2013 Proiect de Lege privind transmiterea unui teren din domeniul public 

al statului şi din administrarea Ministerului Transporturilor aflat în concesiunea 
Companiei Naţionale de Căi Ferate"CFR " -S.A. în domeniul public al municipiului 
Dej şi în administrarea Consiliului Local al municipiului Dej, judeţul Cluj 

24.  PL-x 656/2013 Proiect de Lege pentru completarea art.15 din Ordonanţa de urgenţă 
a Guvernului nr.96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative 

 
 

La punctul 1 al ordinii de zi a fost prezentat Proiectul de Lege pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.46/2008-Codul silvic (PL-x 580/2013), ce are ca 
obiect modificarea şi completarea Legii nr.46/2008 - Codul silvic, cu modificările şi 
completările ulterioare. Se urmăreşte, printre altele, ca administrarea pădurilor să se 
realizeze pe baza principiului teritorialităţii, cu soluţii concrete pentru micii 
proprietari în vederea exploatării şi valorificării judiciare a resursei forestiere, în 
condiţiile asigurării integrităţii fondului forestier naţional. 
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S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor organice, 
Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Procedură de urgenţă, Senatul a 
adoptat proiectul de lege în şedinţa din 10 decembrie 2013, Consiliul Legislativ 
avizează favorabil proiectul de lege.  

Supus dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu 
majoritate de voturi. 

 
La punctul 2 al ordinii de zi a fost prezentată Propunerea legislativă pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea 
persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (PL-x 
583/2013), ce are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii 
nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea asigurării fondurilor 
necesare pentru plata salariilor asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap din 
bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice 
prin transfer către Agenţia Naţională pentru Plaţi şi Inspecţie Socială, care va vira 
aceste fonduri primăriilor angajatoare. 

S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor organice, 
Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a respins propunerea 
legislativă în şedinţa din 9 decembrie 2013, Consiliul Legislativ avizează favorabil 
propunerea legislativă, Guvernul nu susţine propunerea legislativă.  

Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost avizată negativ 
cu unanimitate de voturi. 

 
La punctul 3 al ordinii de zi a fost prezentată Propunerea legislativă pentru 

completarea Ordonanţei Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor şi a 
Ordonanţei Guvernului nr.15/2002 privind introducerea unor tarife de utilizare a 
infrastructurii de transport rutier (PL-x 586/2013), ce are ca obiect de reglementare 
completarea Ordonanţei Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Ordonanţei Guvernului 
nr.15/2002 privind introducerea unor tarife de utilizare a infrastructurii de transport 
rutier, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.424/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor ordinare, 
Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a respins propunerea 
legislativă în şedinţa din 9 decembrie 2013, Consiliul Legislativ avizează favorabil 
propunerea legislativă, Guvernul nu susţine propunerea legislativă.  

Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost avizată negativ 
cu unanimitate de voturi. 

 
La punctul 4 al ordinii de zi a fost prezentată Propunerea legislativă pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.64/2012 privind 
modificarea unor acte normative şi pentru reglementarea unor măsuri tranzitorii în 
domeniul executării unor creanţe datorate statului (PL-x 590/2013), ce are ca obiect 
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de reglementare modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.64/2012 privind modificarea unor acte normative pentru reglementarea unor 
măsuri tranzitorii în domeniul executării unor creanţe datorate statului, aprobată prin 
Legea nr. 173/2013. La art. I, pct.4 din această ordonanţă de urgenţă se preconizează 
să se modifice alin.(5) al art.6 din Legea nr.268/2001 privind privatizarea societăţilor 
comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu 
destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu modificările şi 
completările ulterioare, în sensul că, sumele colectate de Agenda Domeniilor Statului 
se vor transfera în conturile corespunzătoare, în termen de cel mult cinci zile 
lucrătoare de la încasare, în loc de două zile în baza ordinelor de plată pentru 
Trezoreria Statului întocmite distinct pentru fiecare beneficiar de contract. 

S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor ordinare, 
Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a respins propunerea 
legislativă în şedinţa din 10 decembrie 2013, Consiliul Legislativ avizează favorabil 
propunerea legislativă, Guvernul nu susţine propunerea legislativă.  

Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost avizată negativ 
cu unanimitate de voturi. 

 
La punctul 5 al ordinii de zi a fost prezentată Propunere legislativă pentru 

modificarea alin.(4) al art.10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.13/2006 
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare 
Rurală şi Pescuit, prin reorganizarea Agenţiei SAPARD (PL-x 593/2013), ce are ca 
obiect de reglementare modificarea art. 10 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 13/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de 
Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, prin reorganizarea Agenţiei SAPARD, cu 
modificările şi completările ulterioare, în sensul majorării numărului maxim de 
posturi al Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (APDRP) cu un 
număr de 100 de posturi începând cu data de 1 septembrie 2013. Aceste posturi ar 
urma să fie ocupate prin concurs sau examen, prind derogare de la prevederile art. 22 
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea 
bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor ordinare, 
Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a respins propunerea 
legislativă în şedinţa din 10 decembrie 2013, Consiliul Legislativ avizează favorabil 
propunerea legislativă, Guvernul nu susţine propunerea legislativă.  

Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost avizată negativ 
cu unanimitate de voturi. 

 
La punctul 6 al ordinii de zi a fost prezentată Propunerea legislativă de 

modificarea a Ordonanţei de urgenţă nr.195 din 12 decembrie 2002 privind circulaţia 
pe drumurile publice (PL-x 600/2013), ce are ca obiect modificarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, în scopul 
reglementării unor aspecte practice în ceea ce priveşte utilizarea pneurilor pentru 
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sezonul de iarnă. Astfel, se are în vedere modificarea definiţiei noţiunii de „anvelope 
de iarnă”, precum şi prevederea expresă a perioadei din an în care este aplicabilă 
obligaţia privind dotarea autovehiculelor cu anvelope de iarnă, lanţuri sau alte 
echipamente antiderapante omologate. 

S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor ordinare, 
Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a respins propunerea 
legislativă în şedinţa din 9 decembrie 2013, Consiliul Legislativ avizează favorabil 
propunerea legislativă, Guvernul nu susţine propunerea legislativă.  

Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost avizată negativ 
cu unanimitate de voturi. 

 
La punctul 7 al ordinii de zi a fost prezentată Propunerea legislativă pentru 

modificarea Ordonanţei Guvernului nr.26/2011 privind înfiinţarea Inspectoratului de 
Stat pentru Controlul în Transportul Rutier (PL-x 606/2013), ce are ca obiect de 
reglementare modificarea Ordonanţei Guvernului nr.26/2011 privind înfiinţarea 
Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, aprobată cu modificări 
şi completări prin Legea nr. 18/2012, în scopul îmbunătăţirii reglementării actuale. 

S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor ordinare, 
Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a respins propunerea 
legislativă în şedinţa din 9 decembrie 2013, Consiliul Legislativ avizează favorabil 
propunerea legislativă, Guvernul nu susţine propunerea legislativă.  

Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost amânat cu 
termen de două săptămâni, cu unanimitate de voturi. 

 
La punctul 8 al ordinii de zi a fost prezentată Propunerea legislativă de 

modificare a Legii 7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare (PL-x 607/2013), 
ce are ca obiect abrogarea art.24 alin.(5) al Legii nr.7/1996 a cadastrului şi a 
publicităţii imobiliare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
intervenţiile legislative vizând, potrivit Expunerii de motive, „remedierea 
problemelor apărute în practică în domeniul raporturilor contractuale. 

S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor ordinare, 
Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a respins propunerea 
legislativă în şedinţa din 9 decembrie 2013, Consiliul Legislativ avizează favorabil 
propunerea legislativă, Guvernul nu susţine propunerea legislativă.  

Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost avizată negativ 
cu unanimitate de voturi. 

 
La punctul 9 al ordinii de zi a fost prezentată Propunerea legislativă privind 

declararea zilei de 10 Mai - sărbătoare naţională (PL-x 609/2013), ce are ca obiect 
declararea zilei de 10 Mai zi de sărbătoare naţională, având în vedere numeroasele 
evenimente istorice care au avut o importanţă covârşitoare în formarea ca stat modern 
a României, petrecute în această zi. 

S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor organice, 
Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a respins propunerea 
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legislativă în şedinţa din 9 decembrie 2013, Consiliul Legislativ avizează favorabil 
propunerea legislativă.  

Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost avizată negativ 
cu majoritate de voturi. 

 
La punctul 10 al ordinii de zi a fost prezentată Propunerea legislativă pentru 

modificarea şi completarea OUG 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice 
(PL-x 614/2013), ce are ca obiect de reglementare completarea art. 88 din Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul stabilirii obligaţiei 
şoferilor depistaţi pozitiv la dozările toxicologice pentru alcool sau substanţe interzise 
de a plăti examinarea medicală, urmând ca sumele colectate să fie utilizate de 
unităţile sanitare care fac evaluarea şi recoltarea probelor biologice. 

S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor ordinare, 
Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a respins propunerea 
legislativă în şedinţa din 9 decembrie 2013, Consiliul Legislativ avizează favorabil 
propunerea legislativă, Guvernul nu susţine propunerea legislativă.  

Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost avizată negativ 
cu majoritate de voturi. 

 
La punctul 11 al ordinii de zi a fost prezentată Propunerea legislativă pentru 

modificarea şi completarea OUG 195/2002 republicată privind circulaţia pe 
drumurile publice (PL-x 615/2013), ce are ca obiect modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile 
publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul majorării 
pedepselor pentru infracţiunile prevăzute la art.87 alin.(l) şi (4) din acest act 
normativ, precum şi al instituirii unor noi situaţii în care se dispune suspendarea 
exercitării dreptului de a conduce autovehicule. 

S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor organice, 
Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a respins propunerea 
legislativă în şedinţa din 9 decembrie 2013, Consiliul Legislativ avizează favorabil 
propunerea legislativă, Guvernul nu susţine propunerea legislativă.  

Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost avizată negativ 
cu majoritate de voturi. 

 
La punctul 12 al ordinii de zi a fost prezentată Propunere legislativă pentru 

completarea Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional 
desfăşurate de zilieri (PL-x 617/2013), ce are ca obiect completarea art.4 din Legea 
nr.52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de 
zilieri, cu un nou alineat, alin.(41). Prin proiect se preconizează că, în situaţia în care 
beneficiarul este o instituţie publică sau munca persoanelor care exercită activităţi cu 
caracter ocazional este necesară realizarea unor obiective de interes public ce sunt 
condiţionate de existenţa unor termene stabilite printr-un contract ferm, durată 
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prestării acestor activităţi cu caracter ocazional poate fi de 150 de zile cumulate pe 
durata unui an calendaristic. 

S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor ordinare, 
Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a respins propunerea 
legislativă în şedinţa din 9 decembrie 2013, Consiliul Legislativ avizează favorabil 
propunerea legislativă, Consiliului Economic şi Social avizează negativ propunerea 
legislativă, Guvernul nu susţine propunerea legislativă.  

Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost avizată negativ 
cu unanimitate de voturi. 

 
La punctul 13 al ordinii de zi a fost prezentată Propunerea legislativă pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind 
circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
(PL-x 625/2013), ce are ca obiect modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, în sensul stabilirii unei durate de valabilitate de maxim 15 zile 
a dovezii înlocuitoare a permisului de conducere cu drept de circulaţie, în locul 
duratei de valabilitate fixe de 15 zile, reglementată în prezent în cuprinsul art.111 
alin.(4) şi (5), precum şi în art.112 alin.(2) din actul normativ de bază. 

S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor ordinare, 
Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a respins propunerea 
legislativă în şedinţa din 10 decembrie 2013, Consiliul Legislativ avizează favorabil 
propunerea legislativă, Guvernul nu susţine propunerea legislativă.  

Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost avizată negativ 
cu majoritate de voturi. 

 
La punctul 14 al ordinii de zi a fost prezentată Propunerea legislativă pentru 

modificarea şi completarea art.42 din Legea nr.51/2006 - Legea serviciilor 
comunitare de utilităţi publice (PL-x 632/2013), ce are ca obiect de reglementare 
completarea art.42 din Legea nr.51/2006 cu un nou alineat. Aşa cum se arată în 
Expunerea de motive, prin prezentul demers legislativ se creează cadrul legal pentru a 
se evita plata de către consumatori a unei taxe al cărei nivel nu poate fi cunoscut 
decât în momentul primirii facturii la întreţinere, precum şi pentru a nu exista 
inadvertenţe în ceea ce priveşte nivelul taxelor şi impozitelor locale la nivelul fiecărei 
administraţii locale, evitându-se astfel situaţia în care locuitorii unei localităţi sunt 
discriminaţi pentru că sunt nevoiţi să suporte din bugetele proprii mai multe taxe şi 
impozite. 

S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor ordinare, 
Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a respins propunerea 
legislativă în şedinţa din 10 decembrie 2013, Consiliul Legislativ avizează favorabil 
propunerea legislativă, Guvernul nu susţine propunerea legislativă.  

Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost avizată negativ 
cu majoritate de voturi. 
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La punctul 15 al ordinii de zi a fost prezentată Propunerea legislativă pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea asociaţiilor de proprietari (PL-x 633/2013), ce are ca obiect modificarea 
şi completarea Legii nr.230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
asociaţiilor de proprietari, cu modificările ulterioare, intervenţiile legislative având ca 
scop, potrivit Expunerii de motive, să se acorde „posibilitatea asociaţiilor de 
proprietari să încheie convenţii civile în baza noului Cod civil". 

S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor ordinare, 
Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a respins propunerea 
legislativă în şedinţa din 10 decembrie 2013, Consiliul Legislativ avizează favorabil 
propunerea legislativă, Guvernul nu susţine propunerea legislativă.  

Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost avizată negativ 
cu majoritate de voturi. 

 
La punctul 16 al ordinii de zi a fost prezentată Propunerea legislativă pentru 

modificarea şi completarea OUG 195/2002 republicată privind circulaţia pe 
drumurile publice (PL-x 635/2013), ce are ca obiect modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile 
publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul majorării 
pedepselor pentru infracţiunile prevăzute la art.87 alin.(l) şi (4) din acest act 
normativ, precum şi al instituirii unor noi situaţii în care se dispune suspendarea 
exercitării dreptului de a conduce autovehicule. 

S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor organice, 
Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a respins propunerea 
legislativă în şedinţa din 10 decembrie 2013, Consiliul Legislativ avizează favorabil 
propunerea legislativă, Guvernul nu susţine propunerea legislativă.  

Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost avizată negativ 
cu majoritate de voturi. 

 
La punctul 17 al ordinii de zi a fost prezentată Propunerea legislativă privind 

protecţia drepturilor persoanelor vârstnice (PL-x 648/2013), ce are ca obiect de 
reglementare crearea cadrului legal referitor la protecţia drepturilor persoanelor 
vârstnice. Astfel, printre măsurile propuse, amintim instituirea prestaţiei de dependent 
al cărei beneficiar este persoana vârstnică, evaluată şi încadrată într-un grad de 
dependenţă de către o comisie specializată, precum şi creditarea serviciilor de 
îngrijire pentru asigurarea cheltuielilor de întreţinere acordate acestor persoane, la 
domiciliu, în centre de zi şi rezidenţiale. Totodată, se stabilesc atribuţiile autorităţilor 
administraţiei publice locale privind serviciul public de asistenţă socială. Prin acelaşi 
proiect se abrogă Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor organice, 
Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a respins propunerea 
legislativă în şedinţa din 10 decembrie 2013, Consiliul Legislativ avizează favorabil 
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propunerea legislativă, Consiliului Economic şi Social avizează negativ propunerea 
legislativă, Guvernul nu susţine propunerea legislativă.  

Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost avizată negativ 
cu majoritate de voturi. 

 
La punctul 18 al ordinii de zi a fost prezentată Propunerea legislativă pentru 

modificarea Legii nr.95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătăţii 
(PL-x 649/2013), ce are ca obiect de reglementare completarea Legii nr.95/2006 
privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, în 
vederea creării cadrului juridic pentru soluţionarea deficitului de personal din 
sistemul sanitar. 

S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor ordinare, 
Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a respins propunerea 
legislativă în şedinţa din 10 decembrie 2013, Consiliul Legislativ avizează favorabil 
propunerea legislativă, Consiliului Economic şi Social avizează negativ propunerea 
legislativă, Guvernul nu susţine propunerea legislativă.  

Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost avizată negativ 
cu majoritate de voturi. 

 
La punctul 19 al ordinii de zi a fost prezentat Proiectul de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.101/2013 pentru modificarea 
Ordonanţei Guvernului nr.26/2011 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat pentru 
Controlul în Transportul Rutier (PL-x 661/2013), ce are ca obiect modificarea art.3 
lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr.26/2011 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat 
pentru Controlul în Transportul Rutier, aprobată cu modificări şi completări prin 
Legea nr. 18/2012, în vederea diminuări procentului din cuantumul tarifelor încasate 
de către A.R.R. şi virate către I.S.C.T.R., de la 60% la 20%, cu excepţia tarifelor 
încasate pentru serviciile specifice prestate prin aplicarea prevederilor Legii 
nr.265/2008 privind gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructură rutieră, 
republicată. 

S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor ordinare, 
Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Procedură de urgenţă, Senatul a 
adoptat proiectul de lege în şedinţa din 17 decembrie 2013, Consiliul Legislativ 
avizează favorabil proiectul de lege.  

Supus dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu 
majoritate de voturi. 

 
La punctul 20 al ordinii de zi a fost prezentată Propunerea legislativă privind 

completarea art.8 din Legea cetăţeniei române nr.21/1991, republicată (PL-x 
667/2013), ce are ca obiect completarea art.8 din Legea cetăţeniei române nr.21/1991, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul eliminării îndeplinirii 
condiţiilor prevăzute de art.8 alin.(l) lit. a) şi d) în cazul acordării cetăţeniei române 
cetăţenilor străini de etnie română. 
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S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor organice, 
Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a respins propunerea 
legislativă în şedinţa din 17 decembrie 2013, Consiliul Legislativ avizează favorabil 
propunerea legislativă, Guvernul nu susţine propunerea legislativă.  

Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost avizată negativ 
cu unanimitate de voturi. 

 
La punctul 21 al ordinii de zi a fost prezentat Proiectul de Lege pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.295/2004 privind regimul armelor şi muniţiilor 
(PL-x 673/2013), ce are ca obiect modificarea şi completarea Legii nr.295/2004 
privind regimul armelor şi muniţiilor, republicată, cu modificările ulterioare, în 
scopul instituirii unui control sporit în ceea ce priveşte deţinerea armelor. 

S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor organice, 
Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a adoptat proiectul de lege 
în şedinţa din 17 decembrie 2013, Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul 
de lege, Guvernul susţine proiectul de lege.  

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

 
La punctul 22 al ordinii de zi a fost prezentată Propunerea legislativă privind 

modificarea Legii nr.263/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
creşelor (PL-x 516/2013), ce are ca obiect de reglementare amendarea unor prevederi 
din Legea nr.263/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor organice, 
Camera Deputaţilor este Primă Cameră Sesizată, Data la care se împlineşte 
termenul constituţional pentru dezbatere şi vot final: 10.02.2014, Consiliul 
Legislativ avizează favorabil propunerea legislativă.  

Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost adoptată cu 
unanimitate de voturi. 

 
La punctul 23 al ordinii de zi a fost prezentat Proiectul de Lege privind 

transmiterea unui teren din domeniul public al statului şi din administrarea 
Ministerului Transporturilor aflat în concesiunea Companiei Naţionale de Căi 
Ferate"CFR " -S.A. în domeniul public al municipiului Dej şi în administrarea 
Consiliului Local al municipiului Dej, judeţul Cluj (PL-x 598/2013), ce are ca obiect 
transmiterea unui teren din domeniul public al statului şi din administrarea 
Ministerului Transporturilor, aflat în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate 
„C.F.R.” - S.A., în domeniul public al municipiului Dej ţi în administrarea Consiliului 
local al Municipiului Dej, judeţul Cluj. 

S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor organice, 
Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a adoptat proiectul de lege 
în şedinţa din 10 decembrie 2013, Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul 
de lege.  
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Supus dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost adoptat cu unanimitate 
de voturi. 

 
La punctul 24 al ordinii de zi a fost prezentat Proiectul de Lege pentru 

completarea art.15 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.96/2012 privind 
stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi 
pentru modificarea unor acte normative (PL-x 656/2013), ce are ca obiect de 
reglementare completarea art.15 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale 
şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2013, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul prevederii că 
ministrul delegat pentru energie să aibă competenţă exclusivă în iniţierea şi avizarea 
proiectelor de acte normative şi să contrasemneze actele normative adoptate potrivit 
legii, corespunzător domeniului pentru care a fost investit. 

S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor organice, 
Camera Deputaţilor este Primă Cameră Sesizată, Procedură de urgenţă, Data la 
care se împlineşte termenul constituţional pentru dezbatere şi vot 
final: 08.03.2014, Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul de lege.  

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

 
 
În zilele de 5 şi 6 februarie 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. 

 
 

                   PREŞEDINTE,                      SECRETAR, 

                    Marin ALMĂJANU                 Ion-Marcel CIOLACU 

 
 
 
 
Întocmit, 
Consilier, Alina Tănase 
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