Parlamentul României
Camera Deputaţilor
COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ ŞI
AMENAJAREA TERITORIULUI
Bucureşti, 25 mai 2015

PROCES VERBAL
din zilele de 19 și 21 mai 2015
Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului şi-a desfăşurat
lucrările în zilele de 19 și 21 mai 2015.
La lucrările Comisiei din ziua de 19 mai a.c., din numărul de 22 membri ai
Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului și-au înregistrat
prezenţa 19 deputaţi. Domnul ministru Dragnea Nicolae-Liviu (PSD), domnul
deputat Almăjanu Marin (PNL) și domnul deputat Oltean Ioan (PNL) nu au participat
la lucrările comisiei.
La lucrările Comisiei din ziua de 19 mai a.c., din numărul de 22 membri ai
Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului și-au înregistrat
prezenţa 19 deputaţi. Domnul ministru Dragnea Nicolae-Liviu (PSD), domnul
deputat Almăjanu Marin (PNL) și domnul deputat Motreanu Dan-Ștefan (PNL) nu au
participat la lucrările comisiei.
La şedinţa Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului din
19 mai a.c., au participat ca invitaţi: doamna Sirma Caraman - secretar de stat în
cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, doamna Elena
Cucoș - șef birou în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației
Publice, doamna Anca Ginavar - șef serviciu în cadrul Ministerului Dezvoltării
Regionale și Administrației Publice, domnul Raed Arafat - secretar de stat în cadrul
Ministerului Afacerilor Interne, doamna Irina Alexe - secretar general adjunct în
cadrul Ministerul Apărării Naționale, domnul Apostol Cristian - consilier juridic în
cadrul Ministerul Apărării Naționale, domnul Victor Grigorescu - director în cadrul
Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, doamna Irina Cajal secretar de stat în cadrul Ministerului Culturii, domnul Gabriel Paduc - consilier
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juridic în cadrul Ministerului Finanțelor Publice și doamna Barbu Cristina președinte al Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă.
Lucrările Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului din
19 mai a.c. și au fost conduse de domnul deputat Laurențiu Nistor, vicepreședinte al
Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului.
Domnul vicepreședinte Laurențiu Nistor, a propus suplimentarea ordinii de zi
cu următoarele puncte:
1.Pl.x 364/2015 Propunere legislativă privind completarea unor prevederi ale
Legii administraţiei publice locale nr.215/2001, precum şi a unor prevederi ale Legii
nr.340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului;
2.Pl.x 364/2015 Propunere legislativă pentru completarea art.69 a Legii
administraţiei publice locale nr.215/2001.
Supusă la vot propunerea, aceasta a fost adoptată cu unanimitate de voturi.
Pe ordinea de zi a şedinţei din data de 19 mai 2015, au figurat următoarele
puncte:
AVIZE
1. Pl.x 242/2015 Propunere legislativă privind metodele de extracţie a
hidrocarburilor neconvenţionale pe teritoriul României;
2. Pl.x 296/2015 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de
urgenţă nr.195 din 2002 privind circulaţia pe drumurile publice;
3. Pl.x 298/2015 Propunere legislativă pentru completarea Codului Fiscal;
4. Pl.x 304/2015 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.103 din 14 noiembrie 2013 privind salarizarea personalului
plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul
cheltuielilor publice;
5. Pl.x 307/2015 Propunere legislativă privind modificarea şi completarea
Legii nr. 562/2004 privind autorizarea instituţiilor publice din sistemul de apărare,
ordine publică şi securitate naţională de a vinde personalului propriu unele locuinţe
de serviciu pe care acestea le au în administrare;
6. PL.x 334/2015 Proiect de Lege privind prima intabulare a terenurilor
agricole şi forestiere;
7. PL.x 336/2015 Propunere legislativa privind Cinematografia;
8. PL.x 357/2015 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.76/2002
privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă;
9. PL.x 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;
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10. Pl.x 390/2015 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.161/2003
privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor
publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea
corupţiei;
11. PL.x 395/2015 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul
României şi Guvernul Republicii Cehe privind mormintele de război, semnat la
Bucureşti la 6 octombrie 2014;
SESIZĂRI ÎN FOND
12. Pl.x 629/2013 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.50/1991
privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii;
13. Pl.x 521/2014 Propunere legislativă pentru completarea art.1 din
Ordonanţa nr.27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor;
14. PL.x 553/2014 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr.15/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr.202/2006 privind organizarea
şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă;
15. PL.x 41/2014 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea art.44 din
Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;
16. PL.x 94/2015 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea
Ordonanţei de urgenţă nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a
blocurilor de locuinţe;
17. PL.x 98/2015 Proiect de Lege pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului
rece;
18. PL.x 99/2015 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea
Ordonanţei Guvernului nr.28/2008 privind registrul agricol;
19. PL.x 192/2015 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.89/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în
domeniul managementului situaţiilor de urgenţă şi al apărării împotriva incendiilor.
La punctul 1 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost amânată
cu unanimitate de voturi.
La punctul 2 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost avizată
negativ cu unanimitate de voturi.
La punctul 3 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost amânată
cu unanimitate de voturi.
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La punctul 4 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost amânată
cu unanimitate de voturi.
La punctul 5 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost avizată
negativ cu unanimitate de voturi.
La punctul 6 al ordinii de zi, respectivul proiect de Lege a fost avizat negativ
cu majoritate de voturi.
La punctul 7 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost amânată
cu unanimitate de voturi.
La punctul 8 al ordinii de zi, respectivul proiect de Lege a fost amânat cu
unanimitate de voturi.
La punctul 9 al ordinii de zi, respectivul proiect de Lege a fost amânat cu
unanimitate de voturi.
La punctul 10 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost avizată
negativ cu majoritate de voturi.
La punctul 11 al ordinii de zi, respectivul proiect de Lege a fost avizat
negativ cu unanimitate de voturi.
La punctul 12 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost
amânată cu unanimitate de voturi.
La punctul 13 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost
amânată cu unanimitate de voturi.
La punctul 14 al ordinii de zi, respectivul proiect de Lege a fost adoptat cu
majoritate de voturi.
La punctul 15 al ordinii de zi, respectivul proiect de Lege a fost respins cu
unanimitate de voturi.
La punctul 16 al ordinii de zi, respectivul proiect de Lege a fost adoptat cu
majoritate de voturi.
La punctul 17 al ordinii de zi, respectivul proiect de Lege a fost adoptat cu
unanimitate de voturi.
La punctul 18 al ordinii de zi, respectivul proiect de Lege a fost amânat cu
unanimitate de voturi.
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La punctul 19 al ordinii de zi, respectivul proiect de Lege a fost adoptat cu
unanimitate de voturi.
La primul punct înscris suplimentar pe ordinea de zi, respectivul propunere
legislativ a fost respinsă cu unanimitate de voturi.
La al doilea punct înscris suplimentar pe ordinea de zi, respectiva propunere
legislativă a fost amânată cu unanimitate de voturi.
În ziua de 21 mai 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.

VICEPREŞEDINTE,

SECRETAR,

Laurențiu NISTOR

Radu BABUȘ

Întocmit,
Consilier parlamentar, Andrei-Alexandru CHITIC

