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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
din zilele de 18, 19 şi 20 martie 2014 

 
Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului şi-a desfăşurat 

lucrările în zilele de  18, 19 şi 20 martie 2014. 
 
La şedinţa din 18 martie a.c. au participat ca invitaţi: doamna Irina Alexe - 

Secretar general adjunct în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, Alexandru Belinschi - 
membru al Consiliului Național al Ordinului Arhitecților din România, domnul 
Albulescu Mihai - Secretar de stat în cadrul Ministerului Economiei, doamna Barbu 
Daniela - director în cadrul Ministerului Economiei și doamna Irina Cajal - Secretar de 
stat în cadrul Ministerului Culturii. 

 
 Lucrările şedinţei din 18 martie a.c. au fost conduse de către domnul deputat 
Laurențiu Nistor, vicepreşedintele Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea 
teritoriului. 
 
 Pe ordinea de zi a şedinţei din data de 18 martie 2014 au figurat următoarele 
puncte: 
 

AVIZE 
 

1. PL-x 85/2014 Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului privind turismul durabil, 
adoptat la Bratislava la 27 mai 2011 și semnat de România la Bratislava la 27 mai 
2011, la Convenția cadru privind protecția și dezvoltarea durabilă a Carpaților, 
adoptată la Kiev la 22 mai 2003; 

2. PL-x 86/2014 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.106/2013 pentru modificarea și completarea Legii petrolului nr.238/2004; 

3. PL-x 87/2014 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.107/2013 pentru stabilirea unor măsuri bugetare; 

4. PL-x 88/2014 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.346/2004 
privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii; 
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5. PL-x 89/2014 Proiect de Lege pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a 
pieței produselor din sectorul agricol; 

6. PL-x 100/2014 Proiect de Lege pentru completarea art.36 din Legea nr.230/2007 
privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari; 

7. Pl-x 102/2014 Propunere legislativă pentru protejarea rezervei de gaze naturale a 
României și interzicerea exploatării resurselor naturale prin metode neconvenționale 
care periclitează siguranța mediului; 

8. Pl-x 103/2014 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.544/2001 privind 
liberul acces la informațiile de interes public; 

9. Pl-x 103/2014 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.154 din 28 septembrie 
2012 privind regimul infrastructurii rețelelor de comunicații electronice. 

 
 

SESIZĂRI ÎN FOND 
 

10.  PL-x 124/2012 Proiect de Lege privind declararea comunei Șepreuș, județul Arad, 
localitate-martir a luptei anticomuniste; 

11. 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; 

12. Pl-x 484/2013 Propunere legislativă pentru modificarea art.2 din Legea nr.15/2003 
privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate 
personală; 

13. PL-x 519/2013 Proiect de Lege pentru modificarea art.31 din Legea nr.50/1991 privind 
autorizarea executării lucrărilor de construcții; 

14. Pl-x 563/2013 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.50/1991 privind 
autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare; 

15. Pl-x 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. 

 
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 
unanimitate 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 avizat favorabil cu 
unanimitate de voturi. 
La punctul 6 al ordinii de zi, respectivul proiect de Lege a fost avizat favorabil cu 
unanimitate de voturi. 
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La punctul 7 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost avizată negativ 
cu majoritate de voturi. 
La punctul 8 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost avizată negativ cu 
unanimitate de voturi. 
La punctul 9 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost avizată negativ cu 
majoritate de voturi. 
La punctul 10 al ordinii de zi, respectivul proiect de Lege a fost adoptat cu unanimitate 
de voturi.  
La punctul 11 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost respinsă cu 
unanimitate de voturi. 
La punctul 12 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost respinsă cu 
unanimitate de voturi. 
La punctul 13 al ordinii de zi, respectivul proiect de Lege a fost amânat două 
săptămăni cu unanimitate de voturi. 
La punctul 14 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost respinsă cu 
majoritate de voturi. 
La punctul 15 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost amănată două 
săptămâni cu unanimitate de voturi. 
 
 La lucrările Comisiei din 18 martie 2014 din totalul celor 24 de membri au fost 
prezenţi 22 deputaţi, după cum urmează: 
 
Almăjanu Marin (PNL), Cseke Attila-Zoltán (UDMR), Nistor Laurenţiu (PSD), Babuş 
Radu (PSD), Avram Constantin (PC), Boboc Valentin Gabriel (PSD), Călin Ion (PSD), 
Ciolacu Ion-Marcel (PSD), Chebac Eugen (PSD), Dobre Victor Paul (PNL), Fonta Nuţu 
(PSD), Frăticiu Gheorghe (PSD), Gheorghe Florin (neafiliat), Horga Vasile (PNL), 
Oajdea Daniel Vasile (PP-DD), Palăr Ionel (PNL), Popescu Florin Aurelian (neafiliat), 
Răţoi Neculai (PSD), Simionescu Adrian Constantin (PSD), Surdu Raluca (PNL), Urcan 
Ionaş-Florin (PDL). 
 
 Domnul ministru Dragnea Nicolae-Liviu (PSD) și  domnul deputat Oltean Ioan 
(PDL) nu au participat la lucrările comisiei. Doamna deputat Simona Bucura-Oprescu 
(PSD) a  fost înlocuită cu domnul deputat Dobre Mircea Titus (PSD). 
 
La lucrările Comisiei din 19 şi 20 martie 2014 din totalul celor 24 de membri au fost 
prezenţi 22 deputaţi, după cum urmează: 
 
Almăjanu Marin (PNL), Cseke Attila-Zoltán (UDMR), Nistor Laurenţiu (PSD), Babuş 
Radu (PSD), Avram Constantin (PC), Boboc Valentin Gabriel (PSD), Simona BUCURA-
OPRESCU (PSD), Călin Ion (PSD), Ciolacu Ion-Marcel (PSD), Chebac Eugen (PSD), 
Dobre Victor Paul (PNL), Fonta Nuţu (PSD), Frăticiu Gheorghe (PSD), Gheorghe Florin 
(neafiliat), Horga Vasile (PNL), Oajdea Daniel Vasile (PP-DD), Palăr Ionel (PNL), 
Popescu Florin Aurelian (neafiliat), Răţoi Neculai (PSD), Simionescu Adrian Constantin 
(PSD), Surdu Raluca (PNL), Urcan Ionaş-Florin (PDL). 
 

http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=135&cam=2&leg=2012
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=143&cam=2&leg=2012
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=269&cam=2&leg=2012
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=391&cam=2&leg=2012
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=391&cam=2&leg=2012
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=135&cam=2&leg=2012
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=143&cam=2&leg=2012
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=269&cam=2&leg=2012
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=391&cam=2&leg=2012
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 Domnul ministru Dragnea Nicolae- Liviu (PSD) și domnul deputat Oltean Ioan 
(PDL) nu au participat la lucrările comisiei. 
 
 
 Lucrările Comisiei din zilele de 19 şi 20 martie 2014 s-au desfăşurat în cadrul 
grupurilor de lucru constituite în vedere studierii iniţiativelor legislative de pe ordinea de 
zi. 

VICEPREŞEDINTE, 

Laurențiu NISTOR 

SECRETAR, 

Radu BABUȘ 

 
 
 
 
 
 
Întocmit, 
Expert parlamentar, Andrei-Alexandru CHITIC 
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