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Camera Deputaţilor 
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    Bucureşti,  27 aprilie 2015 

 Nr. 4c-6/186                 
 

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
din zilele de 21 și 23 aprilie 2015 

 
Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului şi-a desfăşurat 

lucrările în zilele de 21 și 23 aprilie 2015. 
 
 La şedinţa Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului din 
21 aprilie a.c., au participat ca invitaţi: doamna Sirma Caraman - secretar de stat în 
cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației, doamna Marcela Dumitraș 
- consilier juridic în cadrul Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și 
Persoanelor Vârstnice, domnul Dan Achim - director în cadrul Ministerul Mediului, 
Apelor și Pădurilor, domnul Bogdan Tohăneanu - secretar de stat în cadrul Ministerul 
Afacerilor Interne, domnul Răzvan Vulcănescu - secretar de stat în cadrul Ministerul 
Sănătății, domnul Cezar Păvălașcu - director în cadrul Secretariatul de Stat pentru 
Culte, domnul Uță Cristian - director în cadrul Ministerului Transporturilor, doamna 
Ichim Lenuța - subsecretar de stat în cadrul Autorității Naționale Sanitar Veterinară și 
pentru Siguranța Alimentelor, domnul Gabriel Lungu - secretar de stat în cadrul 
Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice,  doamna 
Mihaela Grecu - director în cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și 
Persoanelor Vârstnice, domnul Ardelean Caudiu - director general în cadrul 
Ministerului Finanțelor Publice și domnul Preda Florin - șef serviciu în cadrul 
Ministerului Finanțelor Publice. 
 
 Lucrările Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului din 21 
aprilie a.c. și au fost conduse de domnul deputat Laurențiu Nistor, vicepreședinte al 
Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului. 
 
 Pe ordinea de zi a şedinţei din data de 21 aprilie 2015, au figurat următoarele 
puncte: 

AVIZE 
 
 1. Pl.x 152/2015  Propunere legislativă privind interzicerea autonomiei 
teritoriale şi a oricărei forme de secesionism; 



 

 

 

2

 2. Pl.x 164/2015  Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea art.42 şi 47 din Legea nr.53/2003 - Codul muncii; 
 3. PL.x 176/2015 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
289/2002 privind perdelele forestiere de protecţie; 
 4. PL.x 180/2015  Proiect de Lege privind înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea formelor istorice asociative de proprietate; 
 5. Pl.x 222/2015  Propunere legislativă privind amenajările rutiere destinate 
autovehiculelor cu regim prioritar precum şi dotarea cu sisteme de semaforizare 
inteligentă; 
 6. Pl.x 242/2015  Propunere legislativă privind metodele de extracţie a 
hidrocarburilor neconvenţionale pe teritoriul României; 
 7. Pl.x 243/2015  Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
cetăţeniei române nr. 21/1991; 
 8. Pl.x 244/2015  Propunere legislativă pentru modificarea art. 3 din Ordonanţa 
de Urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de 
cultură; 
 9. Pl.x 245/2015  Propunere legislativă pentru modificarea alineatului (1) al 
art.41 din Legea nr.102/2014 privind cimitirele, crematoriile umane şi serviciile 
funerare; 
 10. PL.x 253/2015  Propunere legislativă privind modificarea O.G. nr.2/2001 
privind regimul juridic al contravenţiilor; 
 
 

SESIZĂRI ÎN FOND 
 
 
 11.PL.x 408/2010 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.48/2010 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din 
domeniul sănătăţii în vederea descentralizării; 
 12. Pl.x 773/2010  Propunere legislativă pentru completarea art.6 din Ordonanţa 
de urgenţă nr.18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de 
locuinţe; 
 13. PL.x 44/2013  Proiect de Lege pentru modificarea lit.b) a art.35 din Legea 
nr.155/2010 -Legea poliţiei locale; 
 14. PL.x 125/2013  Proiect de Lege privind transmiterea unor imobile, aflate în 
domeniul public și, respectiv, în domeniul privat al statului, din administrarea Regiei 
Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat " în administrarea Băncii 
Naționale a României; 
 15. PL.x 429/2013 Proiect de Lege pentru completarea art.6 din Legea 
nr.52/2003 privind transparenţa decizională în adminstraţia publică; 
 16. Pl.x 475/2013  Propunere legislativă pentru modificarea alin.(5) al art.41 din 
din Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare de stare civilă, republicată; 
 17. PL.x 540/2013 Proiect de Lege pentru completarea art.41 din Legea 
nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă; 
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 18. Pl.x 629/2013  Propunere legislativă pentru modificarea Legii 
nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii; 
 19.Pl.x 23/2014 Propunere legislativă pentru înfiinţarea ghişeului unic pentru 
înmatricularea autovehiculelor; 
 20.Pl.x 32/2014 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.152 din 15 iulie 1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe; 
 21. PL.x 551/2014 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.6/2014 pentru modificarea şi completarea art.10 din Legea nr.152/1998 privind 
înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe; 
 22.Pl.x 72/2014 Propunere legislativă privind gestionarea câinilor fară deţinator, 
identificarea şi controlul reproducerii câinilor; 
 23.Pl.x 93/2014 Proiect de Lege privind adoptarea de măsuri specifice în 
vederea dezvoltării comunităţilor sărace; 
 24.PL.x 127/2014 Proiect de Lege privind înființarea Regiei Autonome 
"Administrația Canalului Siret-Bărăgan "; 
 25.Pl.x 218/2014 Propunere legislativă privind unele măsuri urgente de reducere 
a riscului seismic asupra populaţiei; 
 26. PL.x 270/2014 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului naţional şi 
folosirea sigiliilor cu stema României de către autorităţile şi instituţiile publice; 
 27. PL.x 270/2014 Proiect de Lege privind modificarea şi completarea Legii 
nr.75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului national şi 
folosirea sigiliilor cu stema României de către autorităţile şi instituţiile publice; 
 28.Pl.x 376/2014 Propunere legislativă pentru modificarea art.6 din Legea 
nr.597/2001 privind unele măsuri de protecţie şi autorizare a construcţiilor în zona de 
coastă a Mării Negre; 
 29.PL.x 380/2014 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.18/2009 privind creşterea performanţei 
energetice a blocurilor de locuinţe; 
 30.Pl.x 386/2014 Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii 
locuinţei nr.114/1996; 

31.Pl.x 449/2014 Propunere legislativă pentru completarea alineatului (2) al 
articolului 28 din Legea nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, 
republicată; 

32.Pl.x 501/2014 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de 
Urgenţă nr.70 din 31 august 2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada 
sezonului rece; 

33.Pl.x 517/2014 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor; 

34.Pl.x 518/2014 Propunere legislativă privind înfiinţarea la nivelul 
administraţiei publice locale din comune şi oraşe a compartimentului de pensii şi alte 
drepturi de asigurări sociale; 

35.Pl.x 520/2014 Propunere legislativă privind înfiinţarea la nivelul 
administraţiei publice locale din comune şi oraşe a compartimentului de pensii şi alte 
drepturi de asigurări sociale; 
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36.Pl.x 602/2014 Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea dispoziţiilor Legii nr.188 din 8 decembrie 1999 privind Statutul 
funcţionarilor publici; 

37.Pl.x 521/2014 Propunere legislativă pentru completarea art.1 din Ordonanţa 
nr.27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor; 

38.PL.x 541/2014 Proiect de Lege pentru stabilirea unor măsuri privind 
asigurarea funcţionalităţii instituţiilor şi autorităţilor publice centrale şi locale; 

39.PL.x 565/2014 Propunere legislativă pentru înfiinţarea Zonei Libere Sculeni 
şi a Regiei Autonome "Administraţia Zonei Libere Sculeni ". 
 

La punctul 1 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost avizată 
negativ cu majoritate de voturi. 

 
La punctul 2 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost avizată 

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 negativ 

cu majoritate de voturi. 
 
La punctul 5 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost avizată 

negativ cu unanimitate de voturi. 
 
La punctul 6 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost amânată 

cu unanimitate de voturi. 
  
La punctul 7 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost amânată 

cu unanimitate de voturi. 
 
La punctul 8 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost avizată 

negativ cu majoritate de voturi. 
 
La punctul 9 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost amânată 

cu unanimitate de voturi. 
 
La punctul 10 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost avizată 

negativ cu unanimitate de voturi. 
 
La punctul 11 al ordinii de zi, respectivul proiect de Lege a fost adoptat cu 

unanimitate de voturi. 
 
La punctul 12 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost respinsă 

cu unanimitate de voturi. 
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La punctul 13 al ordinii de zi, respectivul proiect de Lege a fost respins cu 

majoritate de voturi. 
 
La punctul 14 al ordinii de zi, respectivul proiect de Lege a fost amânat cu 

unanimitate de voturi. 
  
La punctul 15 al ordinii de zi, respectivul proiect de Lege a fost respins cu 

unanimitate de voturi. 
 
La punctul 16 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost respinsă 

cu unanimitate de voturi. 
 
La punctul 17 al ordinii de zi, respectivul proiect de Lege a fost adoptat cu 

majoritate de voturi. 
 
La punctul 18 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost amânată 

cu unanimitate de voturi. 
  
La punctul 19 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost respinsă 

cu majoritate de voturi. 
 
La punctul 20 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost amânată 

cu unanimitate de voturi. 
 
La punctul 21 al ordinii de zi, respectivul proiect de Lege a fost amânat cu 

unanimitate de voturi. 
 
La punctul 22 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost amânată 

cu unanimitate de voturi. 
 
La punctul 23 al ordinii de zi, respectivul proiect de Lege a fost amânat cu 

unanimitate de voturi. 
 
La punctul 24 al ordinii de zi, respectivul proiect de Lege a fost amânat cu 

unanimitate de voturi. 
 
La punctul 25 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost respinsă 

cu majoritate de voturi. 
 
La punctul 26 al ordinii de zi, respectivul proiect de Lege a fost respins cu 

unanimitate de voturi. 
 
La punctul 27 al ordinii de zi, respectivul proiect de Lege a fost respins cu 

majoritate de voturi. 
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La punctul 28 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost respinsă 

cu majoritate de voturi. 
 
La punctul 29 al ordinii de zi, respectivul proiect de Lege a fost adoptat cu 

unanimitate de voturi. 
 
La punctul 30 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost respinsă 

cu majoritate de voturi. 
 
La punctul 31 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost respinsă 

cu unanimitate de voturi. 
 
La punctul 32 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost respinsă 

cu unanimitate de voturi. 
 
La punctul 33 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost respinsă 

cu unanimitate de voturi. 
 
La punctul 34 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost respinsă 

cu majoritate de voturi. 
 
La punctul 35 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost respinsă 

cu majoritate de voturi. 
 
La punctul 36 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost respinsă 

cu majoritate de voturi. 
 
La punctul 37 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost amânată 

cu unanimitate de voturi. 
 
La punctul 38 al ordinii de zi, respectivul proiect de Lege a fost adoptat cu 

unanimitate de voturi. 
 
La punctul 39 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost amânată 

cu unanimitate de voturi. 
 
 

 În ziua de 23 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. 
 La lucrările Comisiei din  21 aprilie 2015 din totalul celor 22 de membri au fost 
prezenţi 22 deputaţi, după cum urmează: 
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Almăjanu Marin (PNL) a fost înlocuit de Victor Manea (PNL), Chebac Eugen 
(PSD), Cseke Attila-Zoltán (UDMR), Nistor Laurenţiu (PSD), Babuş Radu (PSD), 
Avram Constantin (PC-PLR), Boboc Valentin Gabriel (PSD), Simona Bucura-Oprescu 
(PSD), Călin Ion (PSD), Ciolacu Ion-Marcel (PSD), Dobre Victor Paul (PNL), 
Dragnea Nicolae-Liviu (PSD) a fost înlocuit de Axente Ioan (PSD), Frăticiu Gheorghe 
(PSD), Motreanu Dan Ştefan (PNL), Oajdea Daniel Vasile (DP), Oltean Ioan (PNL), 
Palăr Ionel (PNL), Popescu Florin Aurelian (neafiliat), Răţoi Neculai (PSD), 
Simionescu Adrian Constantin (PSD), Surdu Raluca (PNL), Urcan Ionaș-Florin (PNL). 
 
 La lucrările Comisiei din  23 aprilie 2015 din totalul celor 22 de membri au fost 
prezenţi 20 deputaţi, după cum urmează: 
 
Almăjanu Marin (PNL) a fost înlocuit de Victor Manea (PNL),Chebac Eugen (PSD), 
Nistor Laurenţiu (PSD), Babuş Radu (PSD), Avram Constantin (PC-PLR), Boboc 
Valentin Gabriel (PSD), Simona Bucura-Oprescu (PSD), Călin Ion (PSD), Ciolacu 
Ion-Marcel (PSD), Dobre Victor Paul (PNL), Frăticiu Gheorghe (PSD), Motreanu Dan 
Ştefan (PNL), Oltean Ioan (PNL), Popescu Florin Aurelian (neafiliat), Răţoi Neculai 
(PSD), Simionescu Adrian Constantin (PSD), Surdu Raluca (PNL), Urcan Ionaș-Florin 
(PNL). 
 Domnul ministru Dragnea Nicolae-Liviu (PSD) și domnul deputat Cseke Attila-
Zoltán (UDMR) nu au participat la lucrările comisiei. 
 
  
 

VICEPREŞEDINTE, 

Laurențiu NISTOR 

SECRETAR, 

Radu BABUȘ 

 
 
 
 
 
 
Întocmit, 
Consilier parlamentar, Andrei-Alexandru CHITIC 

 


	    Bucureşti,  27 aprilie 2015

		2015-05-14T13:44:15+0300
	Nicoleta I. Toma




