
 
Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 

COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ ŞI 
AMENAJAREA TERITORIULUI  

 Bucureşti, 22 septembrie 2014 
 

 
PROCES VERBAL 

din zilele de 16, 17 și 18 septembrie 2014 
 
Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului şi-a desfăşurat 

lucrările în zilele de  16, 17 și 18 septembrie 2014. 
 
La lucrările Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului în 

zilele de 16 septembrie a.c., din numărul de 24 membri ai Comisiei au fost prezenţi 
21 deputaţi, domnul deputat Marin Almăjanu (PNL) a fost înlocuit de domnul deputat 
Costel Șoptică (PNL) și domnul deputat Victor Paul Dobre (PNL) a fost înlocuit de 
către doamna deputat Lucia Varga (PNL), neparticipând la lucrările comisiei:  
domnul ministru Dragnea Nicolae-Liviu (PSD), domnul deputat Oajdea Daniel Vasile 
(PP-DD) și domnul deputat Oltean Ioan (PDL). 

 
La lucrările Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului în 

zilele de 18 și 19 septembrie a.c., din numărul de 24 membri ai Comisiei au fost 
prezenţi 21 deputaţi, neparticipând la lucrările comisiei:  domnul ministru Dragnea 
Nicolae-Liviu (PSD), domnul deputat Oajdea Daniel Vasile (PP-DD) și domnul 
deputat Oltean Ioan (PDL). 

 
 La şedinţa din 16 septembrie a.c. au participat ca invitaţi: doamna Irina Alexe 
- chestor în cadrul Ministerului Administrației și Internelor și doamna Sirma Caraman 
- Secretar de stat în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației 
Publice. 
 
 Lucrările şedinţei comune a Comisiei pentru administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului și a Comisiei juridică, de disciplină şi imunităţi din 16 
septembrie a.c. au fost conduse de domnul deputat Liviu-Bogdan Ciucă, preşedintele 
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. 
 
 Pe ordinea de zi a şedinţei comune din data de 16 septembrie 2014 a figurat 
următorul punct: 

http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=269&cam=2&leg=2012
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=269&cam=2&leg=2012
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SESIZĂRI ÎN FOND 
 

 
1.PLx. 392/2014 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.55/2014 pentru reglementarea unor măsuri privind administraţia publică locală. 
  
 
 La punctul 1 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.55/2014 pentru reglementarea unor 
măsuri privind administraţia publică locală (PLx. 392/2014), ce are ca obiect de 
reglementare instituirea unei derogari de la prevederile art.9 alin.(2) lit.h1) și art.15 
alin.(2) litg1) din Legea nr.393/2004 privind statutul aleșilor locali, cu modificările și 
completările ulterioare, în sensul creării posibilității aleșilor locali de a renunța la 
calitatea de membru al partidului politic sau al organizației minorităților naționale pe 
a cărei listă au fost aleși și de a adera la un alt partid politic sau altă organizație a 
minorităților naționale ori de a deveni independent, în termen de 45 de zile de la 
intrarea în vigoare a ordonanței de urgență, fără a-și pierde calitatea de aleși locali, 
așa cu prevăd dispozițiile de la care se derogă. Totodată, prin proiect se 
reglementează modul de ocupare de către supleanți a locurilor consilierilor locali sau 
județeni, în caz de vacanță a mandatelor, cu condiția confirmării acestora de către 
partidul din care fac parte. 

S-a arătat că proiectul de Lege se încadrează în categoria legilor organice, 
Camera Deputaţilor este prima Cameră sesizată, Consiliul Legislativ avizează 
favorabil proiectul de Lege. 

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

 
 

 La şedinţa din 17 septembrie a.c. au participat ca invitaţi: domnul Codrin 
Scutaru - Secretar de stat în cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și 
Persoanelor Vârstnice, domnul Diaconescu Cătălin - Secretar de stat în cadrul 
Departamentului pentru Ape, Păduri și Piscicultură, doamna Alina Cazanacli - 
Subsecretar de stat în cadrul Ministerului Tineretului și Sportului, domnul Liviu 
Prodan - expert în cadrul Ministerului Finanțelor Publice, doamna Hegedus Csilla - 
Secretar de stat în cadrul Ministerului Culturii și doamna Otilia Sava - Secretar de stat 
în cadrul Ministerului Apărării Naționale. 
 
 Lucrările şedinţei din 17 septembrie a.c. au fost conduse de domnul deputat 
Marin Almăjanu, preşedintele Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea 
teritoriului. 
 



 3 
 
 Domnul președinte Marin Almăjanu a supus la vot suplimentarea ordinii de zi cu 
două puncte aceasta fiind aprobată cu unanimitate de voturi  după cum urmează: 
 
 

AVIZ 
1.PLx. 381/2014 Proiect de Lege privind unele măsuri referitoare la veniturile medicilor 
de familie care asigură continuitatea asistenţei medicale în centrele de permanenţă; 

 
SESIZARE ÎN FOND 

 
2. PLx. 208/2014 Proiect de Lege pentru organizarea şi desfăşurarea evenimentelor 
dedicate Zilei Naţionale a României -1 Decembrie. 
 
 Pe ordinea de zi a şedinţei din data de 17 septembrie 2014 au figurat următoarele 
puncte: 
 
 

SESIZĂRI ÎN FOND 
 

 
1. Plx. 152/2014 Propunere legislativă privind declararea zilei de 1 octombrie Ziua 

Persoanelor Vârstnice; 
2. PLx. 165/2014 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul şi acvacultura; 
3. Plx. 167/2014 Propunere legislativă privind transmiterea unei suprafeţe de teren şi a 

unor construcţii din domeniul privat al statului şi din administrarea Autorităţii 
Naţionale pentru Tineret în proprietatea publică a Municipiului Câmpina, judeţul 
Prahova şi în administrarea Consiliului Local Câmpina; 

4. PLx. 171/2014 Proiect de Lege privind crearea Companiei Regionale a Munţilor 
Apuseni; 

5. Plx. 196/2014 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.155/2010- Legea Poliţiei Locale; 

6. Plx. 296/2014 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.11 din 
Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată; 

7. Plx. 298/2014 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.273/2006 privind finanţele publice locale; 

8. Plx. 306/2014 Propunere legislativă privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a 
statului, aflate în administrarea consiliilor judeţene sau a consiliilor locale, închiriate 
asociaţiilor sau fundaţiilor; 

9. Plx. 309/2014 Propunere legislativă privind trecerea în proprietatea consiliilor locale 
a locuinţelor de serviciu aflate în proprietatea Statului şi administrate de Societatea 
Naţională a Sării S.A. Sucursala; 

10. Plx. 317/2014 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.52/2003 privind transparenţa decizională decizională în administraţia publică. 
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La punctul 1 al ordinii de zi a fost prezentată propunerea legislativă privind 

declararea zilei de 1 octombrie Ziua Persoanelor Vârstnice (Plx. 152/2014), ce are ca 
obiect de reglementare declararea zilei de 1 octombrie Ziua Persoanelor Vârstnice. 

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 25 martie 2014, Consiliul Legislativ avizează favorabil 
propunerea legislativă, Guvernul nu suține adoptarea inițiativei legislative. 

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

 
 

La punctul 2 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.23/2008 privind 
pescuitul şi acvacultura (PLx. 165/2014), ce are ca obiect de reglementare 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.23/2008 privind 
pescuitul şi acvacultura, prin eliminarea posibilității de negociere directă cu titularii 
contractelor de asociere, introducerea caracterului imperativ al respectării condițiilor 
în care se realizează vânzarea amenajărilor piscicole, derogarea de la prevederile 
art.10 alin.(2) din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu scopul 
trecerii terenurilor pe care sunt construite amenajări piscicole, inclusiv instalații 
speciale amplasate pe uscat, din domeniul public în domeniul privat al statului în 
vederea vânzării. 

S-a arătat că proiectul de Lege se încadrează în categoria legilor organice, 
Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a adoptat propunerea 
legislativă în şedinţa din 31 martie 2014 în condițiile articolului 75 alineatul (2) teza a 
III-a din Constituția României, republicată, Consiliul Legislativ avizează favorabil 
propunerea legislativă, Guvernul nu susține adoptarea inițiativei legislative. 

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

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

transmiterea unei suprafeţe de teren şi a unor construcţii din domeniul privat al 
statului şi din administrarea Autorităţii Naţionale pentru Tineret în proprietatea 
publică a Municipiului Câmpina, judeţul Prahova şi în administrarea Consiliului 
Local Câmpina (Plx. 167/2014), ce are ca obiect de reglementare transmiterea unui 
teren în suprafață de 22.926 mp, precum și a unor construcții, din domeniul privat al 
statului și din administrarea Autorității Naționale pentru Sport și Tineret, în 
proprietatea publică a municipiului Câmpina și în administrarea consiliului local 
Câmpina, județul Prahova, prin derogare de la prevederile art.8 alin.(1) din Legea 
nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările 
ulterioare, în vederea reabilitării Centrului de Agrement Voila, județul Preahova și 
dezvoltarea unor activități economice de utilitate publică. 
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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 1 aprilie 2014, Consiliul Legislativ avizează favorabil 
propunerea legislativă, Guvernul nu suține adoptarea inițiativei legislative. 

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

 
 
La punctul 4 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege privind crearea 

Companiei Regionale a Munţilor Apuseni (PLx. 171/2014), ce are ca obiect de 
reglementare crearea Companiei Regionale a Munţilor Apuseni (CRMA), companie 
de interes național, care va funcționa sub autoritatea Guvernului. 

S-a arătat că proiectul de Lege se încadrează în categoria legilor organice, 
Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a adoptat propunerea 
legislativă în şedinţa din 31 martie 2014, Consiliul Legislativ avizează favorabil 
propunerea legislativă, Guvernul nu susține adoptarea inițiativei legislative. 

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

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

modificarea şi completarea Legii nr.155/2010- Legea Poliţiei Locale (Plx. 196/2014), 
ce are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr.155/2010- Legea 
Poliţiei Locale în sensul extinderii competenței polițiștilor locali în ceea ce privește 
constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor, precum și al acordării unor noi 
drepturi pentru această categorie profesională - alocație de hrană și indemnizație 
pentru misiune permanentă. 

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 1 aprilie 2014, Consiliul Legislativ avizează favorabil 
propunerea legislativă, Guvernul nu are un punct de vedere cu privire la 
adoptarea inițiativei legislative. 

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

 
 
La punctul 6 al ordinii de zi a fost prezentată propunerea legislativă pentru 

modificarea şi completarea art.11 din Legea 50/1991 privind autorizarea executării 
lucrărilor de construcţii, republicată (Plx. 296/2014), ce are ca obiect de reglementare 
modificarea şi completarea art.11 din Legea 50/1991 privind autorizarea executării 
lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în 
sensul eliminării cerinței autorizației de construire pentru anumite tipuri de lucrări 
care vizează în general modificări interioare la constucții aflate în zone protejate. 
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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 2 iunie 2014, Consiliul Legislativ avizează favorabil 
propunerea legislativă, Guvernul nu suține adoptarea inițiativei legislative. 

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

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

modificarea şi completarea Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale (Plx. 
298/2014), ce are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii 
nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările 
ulterioare, în sensul reglementării constituirii la nivelul bugetului consiliului județean 
a unui fond pentru creditarea comunităților locale care au nevoie de contribuții la co-
finanțarea proiectelor europene eligibile. 

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 2 iunie 2014, Consiliul Legislativ avizează favorabil 
propunerea legislativă, Guvernul nu susține adoptarea inițiativei legislative. 

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

 
 
La punctul 8 al ordinii de zi a fost prezentată propunerea legislativă privind 

vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului, aflate în administrarea consiliilor 
judeţene sau a consiliilor locale, închiriate asociaţiilor sau fundaţiilor (Plx. 
306/2014), ce are ca obiect de reglementare vânzarea spaţiilor proprietate privată a 
statului, aflate în administrarea consiliilor judeţene sau a consiliilor locale, închiriate 
asociaţiilor sau fundaţiilor, intervențiile legislative vizând vânzarea acestora fie prin 
negociere directă cu acele asociații și fundații care le folosesc în baza unui contract de 
închiriere, fie prin licitație publică cu strigare. 

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 3 iunie 2014, Consiliul Legislativ avizează favorabil 
propunerea legislativă, Guvernul nu susține adoptarea inițiativei legislative. 

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

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

trecerea în proprietatea consiliilor locale a locuinţelor de serviciu aflate în 
proprietatea Statului şi administrate de Societatea Naţională a Sării S.A. Sucursala 
Exploatarea Minieră Rm.Vâlcea (Plx. 309/2014), ce are ca obiect de reglementare 
trecerea în proprietatea consiliilor locale a locuinţelor de serviciu aflate în 
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proprietatea Statului şi administrate de Societatea Naţională a Sării S.A. Sucursala 
Exploatarea Minieră Rm.Vâlcea, în proprietatea publică a unităților administrativ-
teritoriale Brezoi, Costești, Ocnele Mari și Baia de Fier și administrarea consiliilor 
locale respective. 

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 3 iunie 2014, Consiliul Legislativ avizează favorabil 
propunerea legislativă, Guvernul nu susține adoptarea inițiativei legislative. 

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

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

modificarea şi completarea Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în 
administraţia publică (Plx. 317/2014), ce are ca obiect de reglementare modificarea şi 
completarea Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 
publică, în sensul includerii Parlamentului în autoritățile publice are trebuie să aplice, 
în procedura legislativă, regulile minimale pentru asigurarea transparenței 
decizionale. 

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 3 iunie 2014, Consiliul Legislativ avizează negativ 
propunerea legislativă, Guvernul nu susține adoptarea inițiativei legislative. 

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

Pe ordinea de zi suplimentară a şedinţei din data de 17 septembrie 2014 au 
figurat următoarele puncte: 

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

măsuri referitoare la veniturile medicilor de familie care asigură continuitatea 
asistenţei medicale în centrele de permanenţă (PLx. 381/2013), ce are ca obiect de 
reglementare exonerarea de la plată a sumelor pentru acoperirea cheltuielilor de 
administrare și funcționare pe care medicii de familie care au asigurat continuitatea 
asistenței medicale în centrele de permanență în perioada ianuarie 2009 - mai 2011 
trebuie să le restituie ca urmare a deciziilor de impunere emise de casele județene de 
asigurări de sănătate. 

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 24 iunie 2014, Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul de 
Lege, Guvernul  suține adoptarea proiectului de Lege.  

Supus dezbaterilor, respectivul proiectul de Lege a fost avizat favorabil cu 
majoritate de voturi. 

 



 8 
 

La punctul 2 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege pentru 
organizarea şi desfăşurarea evenimentelor dedicate Zilei Naţionale a României -1 
Decembrie (PLx. 208/2014), ce are ca obiect de reglementare organizarea și 
desfășurarea evenimentelor decidicate Zilei Naționale a României - 1 Decembrie, în 
vederea consolidării cadrului normativ existent și asigurării formei juridice pentru 
buna desfășurare a activităților organizate cu ocazia solemnităților legate de Ziua de 1 
Decembrie. 

S-a arătat că proiectul de Lege se încadrează în categoria legilor organice, 
Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a adoptat propunerea 
legislativă în şedinţa din 14 aprilie 2014, Consiliul Legislativ avizează favorabil 
propunerea legislativă, Guvernul susține adoptarea inițiativei legislative. 

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

 
 
În ziua de 18 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. 

 
 
 

PREŞEDINTE, 

Marin ALMĂJANU 

SECRETAR, 

Constantin AVRAM 

 

 
Întocmit, 
Consilier parlamentar, Andrei-Alexandru CHITIC 
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