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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
din zilele de 12,13,14 și 15 mai 2014 

 
Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului şi-a desfăşurat 

lucrările în zilele de  12,13,14 și 15 mai 2014. 
 
 Lucrările şedinţei din 13 mai a.c. au fost conduse de domnul deputat Marin 
Amăjanu, preşedintele Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului. 
 
 Pe ordinea de zi a şedinţei din data de 13 mai au figurat următoarele puncte: 
 
 

AVIZE 
 

1.  PLx. 175/2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de 
Urgență nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor 
de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii; 

2. Plx. 177/2014 Propunere legislativă pentru înființarea Regiei Monopolurilor Statului; 
3. PLx. 183/2014 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 

nr.4/2014 privind operaționalizarea Registrului electoral și pentru modificarea Legii 
nr.33/2007 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European, 
precum și unele măsuri pentru buna organizare și desfășurare a alegerilor pentru 
Parlamentul European din anul 2014; 

4. PLx. 185/2014 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.10/2014 privind unele măsuri temporare în vederea consolidării cadrului normativ 
necesar aplicării unor dispoziții din Legea nr.9/1998 privind acordarea de compensații 
cetățenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma 
aplicării Tratatului dintre România și Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 
1940, precum și din Legea nr.290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau 
compensații cetățenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, 
reținute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord și Ținutul Herța, ca urmare a stării 
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de război și a aplicării Tratatului de Pace între România și Puterile Aliate și 
Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947; 

5. PLx. 190/2014 Proiect de Lege privind unele măsuri pentru reabilitarea structurilor de 
primire turistică situate în stațiuni turistice și balneoclimaterice, de interes național; 

6. PLx. 191/2014 Proiect de Lege - Legea viei și vinului în sistemul organizării comune a 
pieței vitivinicole; 

7. PLx. 192/2014 Proiect de Lege pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.27/2011 
privind transporturile rutiere; 

8. Plx. 195/2014 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.27 din Legea 
nr.92/2007 privind transportul public local; 

9.  Plx. 199/2014 Propunere legislativă privind instituirea Zilei Naționale a Literaturii 
Române; 

10.  Plx. 200/2014 Propunere legislativă privind declararea Zilei Înălțării Domnului -Ziua 
Eroilor, sărbătoare națională legală, zi nelucrătoare; 

11.  Plx. 205/2014 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.76/2002 privind 
sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă; 

12.  Plx. 206/2014 Propunere legislativă privind acordarea unor facilități cu caracter 
cultural cu ocazia celebrării căsătoriilor de lungă durată. 

 
 

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

 
 
La punctele 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 și 12 respectivele proiecte de Lege și 

propunerile legislative au fost amânate ca urmare a suspendării ședinței Comisiei din 
lipsă de cvorum. 

 
 

  
 La lucrările Comisiei din 12,13,14 și 15 mai 2014din totalul celor 24 de membri au 
fost prezenţi 21 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), Chebac Eugen (PSD), Ciolacu Ion-Marcel (PSD), 
Dobre Victor Paul (PNL), Fonta Nuţu (PSD), Frăticiu Gheorghe (PSD), Gheorghe Florin 
(neafiliat), Horga Vasile (PNL),  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), domnul deputat Oltean Ioan (PDL) 
și domnul deputat Oajdea Daniel Vasile (PP-DD) nu au participat la lucrările comisiei. 
 

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=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=269&cam=2&leg=2012
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 Lucrările Comisiei din zilele de 12, 14 și 15 mai 2014 s-au desfăşurat în cadrul 
grupurilor de lucru constituite în vedere studierii iniţiativelor legislative de pe ordinea de 
zi. 
 
 

PREŞEDINTE, 

Marin ALMĂJANU 

SECRETAR, 

Radu BABUȘ 

 
 
 
 
 
Întocmit, 
Expert parlamentar, Andrei-Alexandru CHITIC 
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