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Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului şi-a desfăşurat 

lucrările în zilele de 8 și 10 septembrie  2015. 
 

 La lucrările şedinţei din ziua de 8 septembrie a.c., din numărul de 22 membri 
ai Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului și-au înregistrat 
prezenţa 19 deputaţi, neparticipând la lucrările comisiei: domnul deputat Babuș 
Radu (PSD), domnul deputat Dragnea Nicolae-Liviu (PSD) și domnul deputat 
Oajdea Vasile Daniel (ND).  
Domnul deputat Almăjanu Marin (PNL) a fost înlocuit de domnul deputat Scarlat 
George (PNL), domnul deputat Palăr Ionel (PNL) a fost înlocuit de domnul deputat 
Dumitru Pardău (PNL), doamna deputat Surdu Raluca (PNL) a fost înlocuită de 
domnul deputat Secară Florin Mihail (PNL) și domnul deputat Urcan Ionaș Florin 
(PNL) a fost înlocuit de domnul deputat Calimente Mihăiță (PNL).  
Domnul deputat Rățoi Neculai (PSD), prezent la lucrările comisiei, a fost înlocuit de 
domnul deputat Dobre Mircea Titus (PSD) pentru 30 minute pe parcursul ședinței. 
 
 La lucrările şedinţei din ziua de 10 septembrie a.c., din numărul de 22 
membri ai Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului și-au 
înregistrat prezenţa 16 deputaţi, neparticipând la lucrările comisiei: domnul deputat 
Cseke Attila Zoltan (UDMR), domnul deputat Babuș Radu (PSD), domnul deputat 
Almăjanu Marin (PNL), domnul deputat Dragnea Nicolae-Liviu (PSD), domnul 
deputat Oajdea Vasile Daniel (ND) și domnul deputat Urcan Ionaș Florin (PNL). 
 
 La şedinţa Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului din 
8 septembrie a.c., au participat ca invitaţi: domnul Răzvan Vulcănescu - subsecretar 
de stat în cadrul Ministerului Sănătății, domnul Bodea Traian - director general 
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adjunct în cadrul Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare și doamna Linulescu 
Liliana - consilier superior în cadrul Ministerul Educației și Cercetării Științifice. 
 
 Lucrările Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului din 
8 septembrie a.c. au fost conduse de domnul deputat Eugen Chebac, vicepreşedinte 
al Comisiei. 
  

Având în vedere propunerea venită din partea domnului deputat Gheorghe-
Eugen Nicolăescu, Liderul Grupului parlamentar al Partidului Național Liberal, 
domnul vicepreşedinte Eugen Chebac a prezentat propunerea Grupului parlamentar 
al Partidului Național Liberal de eliberare din funcția de președinte al Comisiei 
pentru administraţie publică și amenajarea teritoriului a domnului deputat MARIN 
ALMĂJANU și de numire în funcţia de președinte al Comisiei pentru 
administraţie publică și amenajarea teritoriului a domnului deputat VICTOR-
PAUL DOBRE.  

 
 Membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, numirea domnului 

deputat VICTOR-PAUL DOBRE în funcţia de președinte al Comisiei pentru 
administraţie publică și amenajarea teritoriului. 
 
 Pe ordinea de zi a şedinţei din data de 8 septembrie 2015, au figurat 
următoarele puncte: 
 

AVIZE 
 

 1. PLx 368/2015 - Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea art.21 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de 
achiziţie publică, a contractelor de consesiune de lucrari publice si a contractelor de 
concesiune de servicii 
 2. PL.x 405/2015 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.4/2015 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare 
 3. PL.x 427/2015 - Proiect de Lege pentru instituirea Zilei Creaţiei Populare 
Româneşti 
 4. PL.x 451/2015 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice 
 5. PL.x 462/2015 - Proiect de Lege pentru declararea zilei de 1 octombrie Ziua 
de luptă împotriva cancerului de sân 
 6. PL.x 464/2015 - Proiect de Lege privind declararea zilei de 4 februarie Ziua 
luptei împotriva cancerului 
 7. PL.x 474/2015 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonaţei de urgenţă a 
Guvernului nr.10/2015 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice 

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?idp=14749
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 8. PL.x 498/2015 - Propunere legislativă pentru completarea Legii organizării şi 
funcţionării statisticii oficiale în România nr.226/2009 
 9. PL.x 503/2015 - Propunere legislativă privind asociaţiile de elevi 
 10. PL.x 509/2015 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.13/2015 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei 
Naţionale pentru Achiziţii Publice 
 11. PL.x 516/2015 - Propunere legislativă pentru modificarea art.287 din Legea 
nr.571/2003 privind Codul fiscal 
 
 La punctul 1 al ordinii de zi a fost prezentat Proiectul de Lege pentru 
modificarea şi completarea art.21 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.34/2006 
privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de consesiune de 
lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii (PLx 368/2015), ce are ca 
obiect de reglementare modificarea şi completarea art.21 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a 
contractelor de consesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, 
prin stipularea expresă a obligației pe care o au autoritățile contractante de a crește 
gradual valoarea achizițiilor publice derulate prin SEAP, la 50% în anul 2015 și 
creșterea graduală până la 70%, în anul 2017. 

S-a arătat că proiectul de Lege se încadrează în categoria legilor ordinare, 
Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a adoptat proiectul de 
Lege, Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul de Lege. 

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

 
 La punctul 2 al ordinii de zi a fost prezentat Proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.4/2015 pentru modificarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de 
îmbunătăţiri funciare (PL.x 405/2015), ce are ca obiect de reglementare   modificarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.82/2011 privind unele măsuri de organizare a 
activităţii de îmbunătăţiri funciare, în sensul eliminării constrângerilor care au generat 
perturbările prezentate mai sus și ținând cont că aceste elemente vizează intersul public 
și conțin situații extraordinare și de urgență, a căror reglementare nu poate fi amânată. 

S-a arătat că proiectul de Lege se încadrează în categoria legilor ordinare, 
Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a adoptat proiectul de 
Lege, 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 prezentat Proiectul de Lege pentru 

instituirea Zilei Creaţiei Populare Româneşti (PL.x 427/2015), ce are ca obiect de 
reglementare declararea zilei de 9 iunie ca Ziua Creaţiei Populare Româneşti. 
Autoritățile administrative și instituțiile publice ori private, după caz, pot organiza 
sau susține organizarea unor manifestări culturale consacate Zilei Creației Populare 

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?idp=14749
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Românești, care să scoată în evidență: creații folclorice - muzicale și literare, artă 
populară, creații vestimentare de port popular, tradiții și obiceiuri. 

S-a arătat că proiectul de Lege se încadrează în categoria legilor ordinare, 
Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a adoptat proiectul de 
Lege, Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul de Lege, Guvernul susține 
adoptarea inițiativei legislative. 

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

 
La punctul 4 al ordinii de zi a fost prezentat Proiectul de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.5/2015 privind deşeurile de 
echipamente electrice şi electronice (PL.x 451/2015), ce are ca obiect de 
reglementare crearea cadrului legal unitar privind deșeurile de echipamente electrice 
și electronice, ca urmare a necesității adaptării și actualizării legislației naționale cu 
noile reglementări europene în acest domeniu, în contextul îndeplinirii 
angajamentelor ce-i revin României și care derivă din calitatea sa de stat membru al 
Uniunii Europene, evitând astfel, eventualele sancțiuni generate de nerespectarea 
legislației europene, prin depășirea termenului de transpunere a Directivei 
2012/19/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 iulie 2012 privind 
deșeurile de echipamente electrice și electronice respectiv 14 februarie 2014, 
precum și prin încălcarea, de către autoritățile române, a angajamentului de a 
transpune respectivul act european până la sfârșitul lunii august 2014, contribuind la 
reducerea deșeurilor și la eficientizarea valorificării resurselor, prin promovarea de 
noi standarde privind colectarea, reutilizarea și reciclarea echipamentelor 
electronice uzate. 

S-a arătat că proiectul de Lege se încadrează în categoria legilor ordinare, 
Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a adoptat proiectul de 
Lege, Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul de Lege. 

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

 
La punctul 5 al ordinii de zi a fost prezentat Proiectul de Lege pentru 

declararea zilei de 1 octombrie Ziua de luptă împotriva cancerului de sân (PL.x 
462/2015), ce are ca obiect de reglementare aducerea în atenția societății 
promovarea unui program de conștientizare și de screening național pentru cancerul 
de sân, pentru a garanta depistarea în formă incipientă a cancerului și, implicit, 
creșterea ratei de supraviețuire. 

S-a arătat că proiectul de Lege se încadrează în categoria legilor ordinare, 
Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a adoptat proiectul de 
Lege, Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul de Lege, Guvernul susține 
adoptarea inițiativei legislative. 

Supus dezbaterilor, respectivul proiect de Lege a fost avizat favorabil cu 
majoritate de voturi (1 vot împotrivă și 4 abțineri). 
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La punctul 6 al ordinii de zi a fost prezentat Proiectul de Lege privind 
declararea zilei de 4 februarie Ziua luptei împotriva cancerului (PL.x 464/2015), ce 
are ca obiect de reglementare creșterea preocupării față de propria sănătate a tuturor 
românilor, prevenirea și depistarea precoce a cancerului. 

S-a arătat că proiectul de Lege se încadrează în categoria legilor ordinare, 
Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a adoptat proiectul de lege, 
Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul de Lege, Guvernul susține 
adoptarea inițiativei legislative. 

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

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

aprobarea Ordonaţei de urgenţă a Guvernului nr.10/2015 pentru completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a 
întreprinderilor publice (PL.x 474/2015), ce are ca obiect de reglementare aprobarea 
Ordonaţei de urgenţă a Guvernului nr.10/2015 pentru completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor 
publice, intervențiile legislative vizând crearea unor pârghii cu privire la numirea 
membrilor consiliului de administrație provizorii, care să asigure funcționarea 
instituțiilor publice, în situația în care, în urma derulării procedurii de selecție, nu a 
fost posibilă completarea echipei manageriale. 

S-a arătat că proiectul de Lege se încadrează în categoria legilor ordinare, 
Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a adoptat proiectul de lege, 
Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul de Lege. 

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

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

completarea Legii organizării şi funcţionării statisticii oficiale în România 
nr.226/2009 (PL.x 498/2015), ce are ca obiect de reglementare completarea Legii 
organizării şi funcţionării statisticii oficiale în România nr.226/2009, în sensul 
efectuării unui recensământ al populației cel puțin o dată pe parcursul unui program 
statistic național multianual. 

S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor 
ordinare, Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a respins 
propunerea legislativă, Consiliul Legislativ avizează favorabil propunerea 
legislativă, iar Guvernul nu susține adoptarea inițiativei legislative. 

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

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

asociaţiile de elevi (PL.x 503/2015), ce are ca obiect de reglementare instituirea 
cadrului legal pentru facilitarea dreptului de asociere a elevilor din sistemul 
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educațional preuniversitar, în asociații cu caracter artistic, civic, cultural, sportiv sau 
științific. 

S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor 
ordinare, Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a respins 
propunerea legislativă, Consiliul Legislativ avizează favorabil propunerea 
legislativă, iar Guvernul nu susține adoptarea inițiativei legislative. 

Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost avizată negativ 
cu majoritate de voturi (5 abțineri). 

 
La punctul 10 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.13/2015 privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice (PL.x 
509/2015), ce are ca obiect de reglementare înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice prin preluarea atribuțiilor, activității și a 
personalului de la Autoritatea Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea 
Achizițiilor Publice. Pricipala atribuție a noii entități vizează elaborarea și 
implementarea Strategiei Naționale în domeniul achizițiilor publice, în conformitate 
cu obligațiile asumate de Guvernul României față de Comisia Europeană. 

S-a arătat că proiectul de Lege se încadrează în categoria legilor ordinare, 
Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a adoptat proiectul de lege, 
Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul de Lege. 

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

 
La punctul 11 al ordinii de zi a fost prezentată propunerea legislativă pentru 

modificarea art.287 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal (PL.x 516/2015), ce 
are ca obiect de reglementare modificarea art.287 din Legea nr.571/2003 privind 
Codul fiscal, în sensul eliminării dreptului consiliilor locale de a majora, potrivit 
legii, anumite categorii de impozite. 

S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor 
ordinare, Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a respins 
propunerea legislativă, Consiliul Legislativ avizează favorabil propunerea 
legislativă, iar Guvernul nu susține adoptarea inițiativei legislative. 

Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost avizată negativ 
cu unanimitate de voturi. 
 
 În ziua de 10 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. 
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VICEPREŞEDINTE, 

EUGEN CHEBAC 

SECRETAR, 

CONSTANTIN AVRAM 
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