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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI
din zilele de 8 și 10 septembrie 2015

Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului şi-a desfăşurat
lucrările în zilele de 8 și 10 septembrie 2015.
La şedinţa Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului din
data de 8 septembrie a.c., au participat ca invitaţi: domnul Răzvan Vulcănescu subsecretar de stat în cadrul Ministerului Sănătății, domnul Bodea Traian - director
general 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. și au fost conduse de domnul deputat Eugen Chebac, vicepreședinte al
Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului.
Având în vedere propunerea venită din partea domnului deputat GheorgheEugen 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
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, respectivul proiect de Lege a fost avizat negativ
cu unanimitate de voturi.
La punctul 2 al ordinii de zi, respectivul proiect de Lege a fost avizat favorabil
cu unanimitate de voturi.
La punctul 3 al ordinii de zi, respectivul proiect de Lege a fost avizat favorabil
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, 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, respectivul proiect de Lege a fost avizat
favorabil cu un amendament admis cu unanimitate de voturi.
La punctul 7 al ordinii de zi, respectivul proiect de Lege a fost amânat cu
unanimitate de voturi.
La punctul 8 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost amânată
cu unanimitate de voturi.
La punctul 9 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost avizată
negativ cu majoritate de voturi (5 abțineri).
La punctul 10 al ordinii de zi, respectivul proiect de Lege a fost amânat cu
unanimitate de voturi.
La punctul 11 al ordinii de zi, 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.
La lucrările Comisiei din 8 septembrie 2015 din totalul celor 22 de membri au
fost prezenţi 19 deputaţi, după cum urmează:
Almăjanu Marin (PNL) a fost înlocuit de Scarlat George (PNL), Chebac Eugen (PSD),
Cseke Attila-Zoltán (UDMR), Nistor Laurenţiu (PSD), Avram Constantin (ALDE),
Boboc Valentin Gabriel (PSD), Bucura - Oprescu Simona (PSD), Călin Ion (PSD),
Ciolacu Ion-Marcel (PSD), Dobre Victor Paul (PNL), Frăticiu Gheorghe (PSD),
Motreanu Dan-Ștefan (PNL), Oltean Ioan (PNL), Palăr Ionel (PNL) a fost înlocuit de
Dumitru Pardău (PNL), Popescu Florin Aurelian (neafiliat), Simionescu Adrian
Constantin (PSD), Surdu Raluca (PNL) a fost înlocuită de Secară Florin Mihail (PNL),
Urcan Ionaș-Florin (PNL) a fost înlocuit de 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.
Domnii deputați Babuș Radu (PSD), Dragnea Nicolae-Liviu (PSD) și Oajdea
Vasile Daniel (ND) nu au participat la lucrările comisiei.
La lucrările Comisiei din 10 septembrie 2015 din totalul celor 22 de membri au
fost prezenţi 16 deputaţi, după cum urmează:
Dobre Victor Paul (PNL), Chebac Eugen (PSD), Nistor Laurenţiu (PSD), Avram
Constantin (ALDE), Boboc Valentin Gabriel (PSD), Bucura - Oprescu Simona (PSD),
Călin Ion (PSD), Ciolacu Ion-Marcel (PSD), Frăticiu Gheorghe (PSD), Motreanu Dan3

Ștefan (PNL), Oltean Ioan (PNL), Palăr Ionel (PNL), Popescu Florin Aurelian
(neafiliat), Răţoi Neculai (PSD), Simionescu Adrian Constantin (PSD), Surdu Raluca
(PNL).
Domnii deputați Cseke Attila-Zoltán (UDMR), Babuș Radu (PSD), Almăjanu
Marin (PNL domnul deputat Dragnea Nicolae-Liviu (PSD), Oajdea Vasile Daniel
(ND) și Urcan Ionaș-Florin (PNL) nu au participat la lucrările comisiei.

VICEPREŞEDINTE,

SECRETAR,

EUGEN CHEBAC

CONSTANTIN AVRAM
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