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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
   din zilele de 16 şi 18 februarie 2016 

 
 Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului şi-a desfăşurat lucrările în 
zilele de 16 şi 18 februarie 2016. 
  
 Şedinţa Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului a avut loc în data 
de  16 februarie a.c., lucrările au fost conduse de domnul deputat Victor-Paul Dobre, 
preşedinte al Comisiei. 
  
 Pe ordinea de zi a şedinţei din data de 16 februarie 2016 au figurat următoarele puncte: 
 

AVIZE 
 
  1. PLx. 17/2016 - Proiect de Lege privind achiziţiile sectoriale 
  2. PLx. 18/2016 - Proiect de Lege privind achiziţiile publice 
  3. Plx. 19/2016 - Proiect de Lege privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a 
contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune şi 
pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor 
  4. PLx. 20/2016 - Proiect de Lege privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii 
 

SESIZĂRI ÎN FOND 
 
  5. PL-x 641/2013 - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.96/2002 privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru 
elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi privat, precum şi pentru copiii preşcolari 
din grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore 
  6. PL.x 556/2015 - Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.188/1999 privind Statutul 
funcţionarilor publici 
  7. PLx. 863/2015 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.46/2015 pentru stabilirea unor măsuri financiare şi pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative 
  8. PLx. 395/2013 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.82/2013 pentru modificarea Legii nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici 
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 La punctul 1 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu 
majoritate de voturi. 
 
 La punctul 2 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost amânat cu unanimitate de 
voturi. 
 
 La punctul 3 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost amânat cu unanimitate de 
voturi. 
 
 La punctul 4 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost amânat cu unanimitate de 
voturi. 
 
 La punctul 5 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost amânată cu 
unanimitate de voturi de voturi. 
 
 La punctul 6 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost amânat cu unanimitate de 
voturi. 
 
 La punctul 7 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost adoptat cu unanimitate de 
voturi. 
 
 La punctul 8 al ordinii de zi, membrii comisiei au adoptat proiectul de lege privind 
respingerea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.82/2013 cu unanimitate de voturi. 
 
 La lucrările şedinţei din ziua de 16 februarie a.c., din numărul de 23 membri ai Comisiei 
pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului și-au înregistrat prezenţa 20 deputaţi, 
după cum urmează: 
 
 Domnul deputat Dobre Victor Paul (PNL), domnul deputat Chebac Eugen (PSD), domnul 
deputat Cseke Attila-Zoltán (UDMR), domnul deputat Nistor Laurenţiu (PSD),   domnul 
deputat Babuş Radu (PSD), domnul deputat Avram Constantin (ALDE), domnul deputat 
Almăjanu Marin (PNL) a fost înlocuit de domnul deputat Victor Manea (PNL), domnul 
deputat Boboc Valentin Gabriel (PSD), doamna deputat Bucura-Oprescu Simona (PSD), 
domnul deputat Călin Ion (PSD), doamna deputat Cătăniciu Steluţa-Gustica (ALDE), domnul 
deputat Ciolacu Ion-Marcel (PSD), domnul deputat Frăticiu Gheorghe (PSD), domnul deputat 
Oltean Ioan (PNL), domnul deputat Palăr Ionel (PNL), domnul deputat Popescu Florin 
Aurelian (neafiliat), domnul deputat Răţoi Neculai (PSD), domnul deputat Simionescu Adrian 
Constantin (PSD), doamna deputat Surdu Raluca (PNL) şi domnul deputat Urcan Ionaş-Florin 
(PNL). 
 Domnul deputat Dragnea Nicolae-Liviu (PSD), domnul deputat Motreanu Dan Ştefan 
(PNL) şi domnul deputat Oajdea Vasile Daniel (ND) nu au participat la lucrările comisiei. 
 
 La lucrările şedinţei din ziua de 18 februarie a.c., din numărul de 23 membri ai Comisiei 
pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului și-au înregistrat prezenţa 18 deputaţi, 
după cum urmează: 
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 Domnul deputat Dobre Victor Paul (PNL), domnul deputat Chebac Eugen (PSD), domnul 
deputat Cseke Attila-Zoltán (UDMR), domnul deputat Nistor Laurenţiu (PSD),   domnul 
deputat Babuş Radu (PSD), domnul deputat Avram Constantin (ALDE), domnul deputat 
Boboc Valentin Gabriel (PSD), doamna deputat Bucura-Oprescu Simona (PSD), domnul 
deputat Călin Ion (PSD), domnul deputat Ciolacu Ion-Marcel (PSD), domnul deputat Frăticiu 
Gheorghe (PSD), domnul deputat Oltean Ioan (PNL), domnul deputat Palăr Ionel (PNL), 
domnul deputat Popescu Florin Aurelian (neafiliat), domnul deputat Răţoi Neculai (PSD), 
domnul deputat Simionescu Adrian Constantin (PSD), doamna deputat Surdu Raluca (PNL) şi 
domnul deputat Urcan Ionaş-Florin (PNL). 
 Domnul deputat Almăjanu Marin (PNL), doamna deputat Cătăniciu Steluţa Gustica 
(ALDE), domnul deputat Dragnea Nicolae-Liviu (PSD), domnul deputat Motreanu Dan Ştefan 
(PNL) şi domnul deputat Oajdea Vasile Daniel (ND) nu au participat la lucrările comisiei. 
 
 În ziua de 18 februarie 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, 

Victor-Paul DOBRE 

SECRETAR, 

Radu BABUŞ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit: 
Şef serviciu, Sofia CHELARU 
Consultant parlamentar, Sergiu-Vlad PAHONŢU 
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