
 
Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 

COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ ŞI 
AMENAJAREA TERITORIULUI  

 Bucureşti, 14 aprilie 2014 
 

 
PROCES VERBAL 

din zilele de 8, 9 și 10 aprilie 2014 
 
Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului şi-a desfăşurat 

lucrările în zilele de  8, 9 și 10 aprilie 2014. 
 
La lucrările Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului în 

zilele de 8, 9 și 10 aprilie a.c., din numărul de 24 membri ai Comisiei au fost 
prezenţi 22 deputaţi, neparticipând la lucrările comisiei:  Domnul ministru Dragnea 
Nicolae-Liviu (PSD) și domnul deputat Oltean Ioan (PDL) nu au participat la 
lucrările comisiei. 

 
 La şedinţa din 8 aprilie a.c. au participat ca invitaţi: domnul Alniței Marin - șef 
direcție în cadrul Ministerului Apărării Naționale, domnul Ion Popescu - șef serviciu 
în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, doamna Elena 
Cucoș - șef birou în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației 
Publice, doamna Chirea Adriana - director în cadrul Agenției de Plăți și Intervenție 
pentru Agricultură și doamna Irina Cajal - Secretar de stat  în cadrul Ministerului 
Culturii. 
 
 Lucrările şedinţei din 8 aprilie a.c. au fost conduse de domnul deputat Marin 
Almăjanu, preşedintele Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului. 
 
 Pe ordinea de zi a şedinţei din data de 8 aprilie 2014 au figurat următoarele 
puncte: 
 

AVIZE 
 

1.  Plx. 128/2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 
nr.46/2008 cu modificările și completările ulterioare privind Codul Silvic; 

2. PLx. 131/2014 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii cadastrului și 
a publicității imobiliare nr.7/1996; 
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3. Plx. 134/2014 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii 

partidelor politice nr.14/2003, precum și a altor acte normative. 
 
 

SESIZĂRI ÎN FOND 
 

4.  Plx. 641/2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței 
de urgență a Guvernului nr.96/2002 privind acordarea de produse lactate și de 
panificație pentru elevii din învățământul primar și gimnazial de stat și privat, precum 
și pentru copiii preșcolari din grădinițele de stat și private cu program normal de 4 
ore; 

5. Plx. 645/2013 Propunere legislativă privind programul "Masa la Școală" pentru elevii 
din învățămîntul obligatoriu de stat și privat, primar și gimnazial; 

6. PL.x 122/2014 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.102/1992 
privind stema țării și sigiliul statului; 

7. PLx. 127/2014 Proiect de Lege privind înființarea Regiei Autonome "Administrația 
Canalului Siret-Bărăgan ". 

 
La punctul 1 al ordinii de zi a fost prezentată propunerea legislativă pentru 

modificarea și completarea Legii nr.46/2008 cu modificările și completările ulterioare 
privind Codul Silvic (Plx. 128/2014), ce are ca obiect de reglementare modificarea și 
completarea Legii nr.46/2008 - Codul Silvic, cu modificările și completările 
ulterioare. Intervențiile legislative vizează asigurarea dezvoltării turismului montan în 
mod echilibrat în România, fără a afecta fondul forestier național, avându-se în 
vedere, totodată continuarea funcțiilor de protecție a mediului în România. 

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 17 martie 2014, Consiliul Legislativ avizează favorabil 
propunerea legislativă, Guvernul nu și-a exprimat punctul de vedere cu privire la 
propunerea legislativă.  

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

 
La punctul 2 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege pentru 

modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996 
(PLx. 131/2014), ce are ca obiect de reglementare modificarea și completarea Legii 
cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996. Prin proiectul de lege instituțiile din 
domeniul apărării, ordinii publice și al securității naționale pot executa, cu personalul 
și mijloacele proprii în domeniul specific de activitate, lucrările de geodezie, 
gravimetrie, topografie, fotogrammetrie și cartografie necesare asigurării geografice a 
Armatei Române, a celorlalte structuri ale Sistemului Național de Apărare și a 
structurilor NATO, pe baza specificațiilor tehnice și standardelor NATO din 
domeniul geografiei militare, fără a fi necesar avizul Agenției Naționale de Cadastru 
și Publicitate Imobiliară. Totodată, instituțiile în domeniul apărării, ordinii publice și 
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al securitățiinaționale pot executa, cu personalul și mijloacele proprii în domeniul de 
activitate, lucrările de cadastru, conform normelor tehnice ale Agenției Naționale de 
Cadastru și Publicitate Imobiliară. 

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 18 martie 2014, Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul de 
Lege. 

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

 
La punctul 3 al ordinii de zi a fost prezentată propunerea legislativă privind 

modificarea și completarea Legii partidelor politice nr.14/2003, precum și a altor acte 
normative (Plx. 134/2014), ce are ca obiect de reglementare modificarea și 
completarea Legii partidelor politice nr.14/2003, republicată,  precum și a altor acte 
normative referitoare la finanțarea partidelor politice și organizarea alegerilor pentru 
Camera Deputaților și Senat, în vederea înlăturării deficiențelor constatate în 
aplicarea dispozițiilor privind înregistrarea și dizolvarea partidelor politice. 

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 18 martie 2014, Consiliul Legislativ avizează favorabil 
propunerea legislativă, Guvernul nu și-a exprimat punctul de vedere cu privire la 
propunerea legislativă.  

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

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

modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.96/2002 privind 
acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din învățământul primar și 
gimnazial de stat și privat, precum și pentru copiii preșcolari din grădinițele de stat și 
private cu program normal de 4 ore (Plx. 641/2013), ce are ca obiect de reglementare 
modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.96/2002 privind 
acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din învățământul primar și 
gimnazial de stat și privat, precum și pentru copiii preșcolari din grădinițele de stat și 
private cu program normal de 4 ore. Potrivit Expunerii de motive, ”desfășurarea 
Programului, Laptele și Cornul” aduce în atenție necesitatea revizuirii reglementărilor 
existente în ceea ce privește modul de ambalare, distribuție și depozitare a produselor 
acordate în cadrul programului”. 

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 și-a exprimat punctul de vedere cu privire la 
propunerea legislativă. 

Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost amânată 
unanimitate de voturi. 
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La punctul 5 al ordinii de zi a fost prezentată propunerea legislativă privind 

programul "Masa la Școală" pentru elevii din învățămîntul obligatoriu de stat și 
privat, primar și gimnazial (Plx. 645/2014), ce are ca obiect de reglementare 
instituirea Programului ”Masa la Școală” pentru elevii din învățământul obligatoriu 
primar și gimnazial, de stat și privat, program ce vizează acordarea, cu titlu gratuit, 
unei mese la școală, în limita unei valori zilnice de 10 lei/elev. Totodată, se propune 
și abrogarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.96/2002 privind acordarea de 
produse lactate și de panificație pentru elevii din învățământul primar și gimnazial de 
stat și privat, precum și pentru copiii preșcolari din grădinițele de stat și private cu 
program normal de 4 ore, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.16/2003, 
cu modificările și 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 și-a exprimat punctul de vedere cu privire la 
propunerea legislativă. 

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

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

modificarea și completarea Legii nr.102/1992 privind stema țării și sigiliul statului 
(PLx. 122/2014), ce are ca obiect de reglementare modificarea și completarea arti.1 al 
Legii nr.102/1992 privind stema țării și sigiliul statului, în sensul stabilirii ca acvila 
ce apare pe stema țării să fie încoronată. Soluția legislativă preconizată este justificată 
prin necesitatea de a sublinia ideea de independență și suveranitate a statului român și 
a perioadei în care acestea au fost obținute, ca reper de însemnătate crucială pentru 
statul român. 

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 martie 2014, Consiliul Legislativ avizează favorabil propunerea 
legislativă, Guvernul consideră că Parlamentul este în măsură să decidă cu 
privire la această propunere legislativă.  

Supus dezbaterilor, respectivul proiect de Lege a fost a fost amânat 
unanimitate de voturi patru săptămâni. 

 
La punctul 7 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege privind 

înființarea Regiei Autonome "Administrația Canalului Siret-Bărăgan " (PLx. 
127/2014), ce are ca obiect de reglementare înființarea Regiei Autonome 
"Administrația Canalului Siret-Bărăgan", constituită ca persoană juridică de drept 
public sub autoritatea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură și Investiții 
Străine prin transferul din patrimoniul Administrației ”Apele Române” a tuturor 
bunurilor aferente obiectivului de investiții ”Canalul Siret-Bărăgan”, bunuri imobile 
proprietatea publică a statului și care va desfășura activitate de interes public național. 
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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 martie 2014, Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul de 
Lege. 

Supus dezbaterilor, respectivul proiect de Lege a fost a fost amânat 
unanimitate de voturi patru săptămâni. 

 
În zilele de 9 și 10 aprilie 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, 

Marin ALMĂJANU 

SECRETAR, 

Radu BABUȘ 

 
 
 
 
Întocmit, 
Expert parlamentar, Andrei-Alexandru CHITIC 
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