Parlamentul României
Camera Deputaţilor
COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ ŞI
AMENAJAREA TERITORIULUI
Bucureşti, 5 octombrie 2015

PROCES VERBAL
din zilele de 29 septembrie și 1 octombrie 2015

Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului şi-a desfăşurat
lucrările în zilele de 29 septembrie și 1 octombrie 2015.
La lucrările şedinţei din ziua de 29 septembrie a.c., din numărul de 22
membri ai Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului și-au
înregistrat prezenţa 18 deputaţi după cum urmează: domnul deputat Almăjanu Marin
(PNL) a fost înlocuit de doamna deputat Grecea Maria (PNL), doamna deputat
Surdu Raluca (PNL) a fost înlocuită cu Ciurariu Florin (PNL), neparticipând la
lucrările comisiei domnul deputat Dragnea Nicolae-Liviu (PSD), domnul deputat
Motreanu Dan-Ștefan (PNL), domnul deputat Oajdea Daniel Vasile (ND) și domnul
deputat Urcan Ionaș-Florin (PNL).
La lucrările şedinţei din ziua de 1 octombrie 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-Zoltán (UDMR), domnul deputat Almăjanu Marin (PNL), domnul deputat
Dragnea Nicolae-Liviu (PSD), domnul deputat Motreanu Dan-Ștefan (PNL),
domnul deputat Oajdea Vasile Daniel (ND), domnul deputat Ioan Oltean (PNL) și
domnul deputat Urcan Ionaș-Florin (PNL).
La şedinţa din 29 septembrie a.c. au participat ca invitaţi: doamna Cătălina
Șuța - șef serviciu în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației
Publice, domnul Bogdan Tohăneanu - secretar de stat în cadrul Ministerului
Afacerilor Interne, doamna Claudia Codrea - șef serviciu în cadrul Finanțelor
Publice, doamna Crăciun Ramona - consilier juridic în cadrul Ministerului
Agriculturii și Dezvoltării Rurale.
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Lucrările comune ale Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea
teritoriului și Comisiei pentru muncă şi protecţie socială din 29 septembrie a.c.
orele 13:00 au fost conduse de domnul deputat Adrian Solomon, preşedinte al
Comisiei pentru muncă şi protecţie socială.
Pe ordinea de zi a şedinţei comune a figurat următoarele puncte:
1.PL.x 548/2015 - Proiect de Lege privind stimularea participării în
învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii dezavantajate
2.Pl.x 208/2015 - Propunere legislativă pentru completarea art.99 din Legea
nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici
3.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
La punctul 1 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege privind
stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii
dezavantajate (PL.x 548/2015), ce are ca obiect de susținerea accesului copiilor
proveniți din familiile defavorizate la învățământul preșcolar, în vederea incluziunii
sociale și școlarizării acestora.
S-a arătat că proiectul de Lege se încadrează în categoria legilor organice,
Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a adoptat proiectul de lege,
Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul de Lege, Guvernul nu a înaintat
un punct de vedere cu privire la inițiativa legislativă.
Supus dezbaterilor, respectivul proiect de Lege a fost adoptat cu majoritate
de voturi.
La punctul 2 al ordinii de zi a fost prezentată propunerea legislativă pentru
completarea art.99 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici
(Pl.x 208/2015), ce are ca obiect de reglementare completarea art.99 din Legea
nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, prin introducerea unui nou alineat, în scopul exceptării de la
eliberarea din funcția publică, în cazul reorganizării activității instituțiilor publice, a
acelor funcționari publici care mai au maximum 3 ani până la pensionare și au o
vechime minimă de 10 ani într-o instituție publică, iar la evaluarea performanțelor
profesionale din ultimii 5 ani au obținut cel puțin calificativul ”foarte bun”.
S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor
organice, Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a respins
propunerea legislativă, Consiliul Legislativ avizează favorabil propunerea
legislativă, Guvernul nu susține propunerea legislativă.
Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost respinsă cu
majoritate de voturi.
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La punctul 3 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul 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 (PL.x 553/2014), ce are ca obiect de reglementare
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, prin care se prevede că instituția deține statutul juridic
de instituție de interes național, cu personalitate juridică, aflată sub autoritatea
Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, precum și
desemnarea membrilor reprezentanți ai confederațiilor sindicale, respectiv ai
confederațiilor patronale reprezentative la nivel național în structurile tripartite de
conducere al ANOFM și ale instituțiilor din subordine, prin acordarea câte unui loc
de drept acestora.
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 adoptat cu
unanimitate de voturi.
Lucrările Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului din
29 septembrie a.c. orele 14:00 au fost conduse de domnul deputat Victor-Paul
Dobre, preşedinte al Comisiei.
Pe ordinea de zi a şedinţei din data de 16 septembrie 2015, orele 14:00, au
figurat următoarele puncte:
AVIZE
1. Plx 485/2015 - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea
Legii nr.176 din 1 septembrie 2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi
demnităţilor publice
2. PL.x 499/2015 - Proiect de Lege pentru instituirea Zilei limbii maghiare
3. Pl.x 504/2015 - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile
publice
4. Pl.x 543/2015 - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea
Legii nr.176 din 1 septembrie 2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi
demnităţilor publice
5. PL.x 547/2015 - Proiect de Lege pentru modificarea art.82 alin.(1) din
Legea 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
6. PL.x 554/2015 - Proiect de Lege privind măsuri de eficientizare a achitării
amenzilor contravenţionale
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SESIZĂRI ÎN FOND
7. Pl.x 521/2014 - Propunere legislativă pentru completarea art.1 din
Ordonanţa nr.27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor
8. Pl.x 99/2015 - Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea
Ordonanţei Guvernului nr.28/2008 privind registrul agricol
9. PL.x 258/2015 - Propunere legislativă privind siguranţa în unităţile de
învăţământ
La punctul 1 al ordinii de zi a fost prezentată propunerea legislativă privind
răspunderea ministerială (Plx 485/2015), ce are ca obiect de reglementare cazurilor
de răspundere și a pedepselor aplicabile membrilor Guvernului, propunându-se
abrogarea Legii nr.115/2999 privind responsabilitatea ministerială, republicată, cu
modificările ulterioare.
S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor
organice, Camera Deputaţilor este Cameră decizională, Consiliul Legislativ
avizează favorabil proiectul de Lege.
Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost avizată negativ
cu unanimitate de voturi.
La punctul 2 al ordinii de zi a fost prezentat Proiect de Lege pentru
modificarea art.82 alin.(1) din Legea 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 (PL.x 499/2015), ce are ca
obiect de reglementare pentru instituirea Zilei limbii maghiare.
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
majoritate de voturi.
La punctul 3 al ordinii de zi a fost prezentată propunerea legislativă pentru
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind
circulaţia pe drumurile publice (Plx 504/2015), ce are ca obiect de reglementare
completarea art.23 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind
circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările
ulterioare, în sensul instituirii obligativității efectuării unui curs specializat de
instruire teoretică și practică asupra metodelor de prim ajutor în cazul accidentelor
rutiere.
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S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor
ordinare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională, Consiliul Legislativ
avizează favorabil proiectul de Lege.
Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost avizată negativ
cu unanimitate de voturi.
La punctul 4 al ordinii de zi a fost prezentată propunerea legislativă pentru
modificarea şi completarea Legii nr.176 din 1 septembrie 2010 privind integritatea
în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice (Plx 543/2015), ce are ca obiect de
reglementare modificarea pct.34 și 35 din cuprinsul art.1 alin.(1) din Legea
nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice,
pentru modificarea și completarea Legii nr.144/2007 privind înființarea, organizarea
și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și
completarea altor acte normative, cu modificările ulterioare, în sensul extinderii
sferei persoanelor care au obligația declarării averii și intereselor.
S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor
organice, Camera Deputaţilor este prima Cameră sesizata, Consiliul Legislativ
avizează favorabil propunerea legislativă, Guvernul nu susține adoptarea
inițiativei legislative.
Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost avizată negativ
cu unanimitate de voturi.
La punctul 5 al ordinii de zi a fost prezentat Proiectul de Lege pentru
modificarea art.82 alin.(1) din Legea 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 (PL.x 547/2015), ce are ca
obiect de reglementare modificarea art.82 alin.(1) din Legea 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, în
sensul completării normei cu o precizare în vederea prevenirii încărcării activității
instanțelor cu unele procese birocratice.
S-a arătat că proiectul de Lege se încadrează în categoria legilor organice,
Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a adoptat propunerea
legislativă, Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul de Lege, Guvernul
consideră că Parlamentul este singurul în măsură să se pronunțe cu privire la
această inițiativă legislativă.
Supus dezbaterilor, respectivul proiect de Lege a fost amânat cu unanimitate
de voturi.
La punctul 6 al ordinii de zi a fost prezentat Proiectul de Lege privind măsuri
de eficientizare a achitării amenzilor contravenţionale (PL.x 554/2015), ce are ca
obiect de reglementare insitutuirea unui mecanism electronic de evidență și
comunicare în materia amenzilor contravenționale, în măsură să permită furnizarea
în timp real a datelor despre creanțele datorate și plățile efectuate.

6

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 7 al ordinii de zi a fost prezentată propunerea legislativă pentru
completarea art.1 din Ordonanţa nr.27/2002 privind reglementarea activităţii de
soluţionare a petiţiilor (Plx 521/2014) ce are ca obiect de reglementare stabilirea
cadrului legal privind siguranța în unitățile de învățîmânt, fiind propusă spre
abrogare actuala reglementare reprezentată de Legea nr.352007 privind creșterea
siguranței în unitățile de învățământ, ale cărei dispoziții sunt preluate în mare parte.
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.
Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost amânată cu
unanimitate de voturi.
La punctul 8 al ordinii de zi a fost prezentat Proiectul de Lege pentru
modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.28/2008 privind registrul
agricol (PL.x 99/2015), ce are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea
Ordonanţei Guvernului nr.28/2008 privind registrul agricol în vederea realizării unei
evidențe unitare cu privire la categoriile de folosință a terenurilor, a mijloacelor de
producție agricolă, precum și a efectivelor de animale.
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 9 al ordinii de zi a fost prezentată propunerea legislativă privind
siguranţa în unităţile de învăţământ (Pl.x 258/2015), ce are ca obiect de
reglementare stabilirea cadrului legal privind siguranța în unitățile de învățîmânt,
fiind propusă spre abrogare actuala reglementare reprezentată de Legea nr.35/2007
privind creșterea siguranței în unitățile de învățământ, ale cărei dispoziții sunt
preluate în mare parte.
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, Guvernul nu susține adoptarea inițiativei legislative.
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Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost amânată cu
unanimitate de voturi.
În ziua de 1 octombrie 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,

SECRETAR,

VICTOR-PAUL DOBRE

RADU BABUȘ

Întocmit:
Consilier parlamentar, Andrei-Alexandru CHITIC

