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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
din zilele de 2 şi 3 aprilie 2014 

 
Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului şi-a desfăşurat 

lucrările în zilele de  2 şi 3 aprilie 2014. 
 
La lucrările Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului în 

zilele de 2 şi 3 aprilie a.c., din numărul de 24 membri ai Comisiei au fost prezenţi 20 
deputaţi, neparticipând la lucrările comisiei:  domnul ministru Dragnea Nicolae-Liviu 
(PSD), domnul deputat Oltean Ioan (PDL), domnul deputat Oajdea Vasile Daniel(PP-
DD) și domnul deputat Popescu Florin Aurelian(neafiliat). 

 
 La şedinţa din 2 aprilie a.c. au participat ca invitaţi: domnul Sorin Lazăr - 
Vicepreședinte în cadrul Autorității Naționale pentru Restiuirea Proprietăților, domnul 
Dragoș Titea - Secretar de stat în cadrul Ministerului Transporturilor, doaman Vasilica 
Baciu - director în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, 
domnul Groșan Mihai - Șef serviciu în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice, doamna Anca Ginavar - Șef serviciu în cadrul Ministerului 
Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, domnul Nagy Peter Tamas - Secretar 
de stat în cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, domnul  Răzvan 
Vulcănescu - Susecretar de stst în cadrul Ministerului Sănătății, domnul Duicu Cristian 
- Director general în cadrul Autorității Naționale Sanitară Veterinară și pentru 
Siguranța Alimentelor, domnul Ciocanea Nicușor -  Director general adjunct în cadrul 
Autorității Naționale Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, doamna 
Tănase Dana - Director în cadrul Autorității Naționale Sanitară Veterinară și pentru 
Siguranța Alimentelor și domnul Pietro Pavoni - Consilier în cadrul Ministerului 
Afacerilor Externe. 
 
 Lucrările şedinţei din 2 aprilie a.c. au fost conduse de domnul deputat Marin 
Almăjanu, preşedintele Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului. 
 
 Pe ordinea de zi a şedinţei din data de 2 aprilie 2014 au figurat următoarele 
puncte: 
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AVIZE 

 
1.  PLx. 118/2014 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 

nr.115/2013 pentru instituirea unui nou termen în care să se finalizeze situația 
prevăzută la art.6 alin.(1) din Legea nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea 
procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod 
abuziv în perioada regimului comunist în România, precum și pentru prorogarea unor 
termene; 

2. PLx. 119/2014 Proiect de Lege privind modificarea și completarea Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr.84/2003 pentru înființarea Companiei Naționale de Autostrăzi 
și Drumuri Naționale din România -S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome 
"Administrația Națională a Drumurilor din România". 

 
 

SESIZĂRI ÎN FOND 
 

3.  PLx. 589/2011 Proiectul Legii serviciului de administrare a domeniului public şi 
privat al unităţilor administrativ-teritoriale; 

4. 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; 

5. PLx. 519/2013 Proiect de Lege pentru modificarea art.31 din Legea nr.50/1991 privind 
autorizarea executării lucrărilor de construcții; 

6. Plx. 641/2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr.96/2002 privind acordarea de produse lactate și de panificație 
pentru elevii din învățământul primar și gimnazial de stat și privat, precum și pentru 
copiii preșcolari din grădinițele de stat și private cu program normal de 4 ore; 

7. PLx. 97/2014 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.184/2001 
privind organizarea și exercitarea profesiei de arhitect; 

8. Plx. 104/2014 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.67 din 25 martie 2004 
pentru alegerea autorităților administrației publice locale; 

9. Pl.x 107/2014 Propunere legislativă privind exercitarea prin corespondență a dreptului 
de vot de către alegătorii români cu domiciliul sau reședința în străinătate; 

10. PLx. 124/2014 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.11/2014 privind adoptarea unor măsuri de reorganizare la nivelul administrației 
publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative; 

11. PLx. 126/2014 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.108/2013 pentru prorogarea termenului prevăzut la alin.(1) al art.56 din Legea 
nr.185/2013 privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate. 

 
 

La punctul 1 al ordinii de zi, respectivul proiect de Lege a fost avizat favorabil 
cu unanimitate de voturi. 
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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 respins cu 

majoritate de voturi. 
 
La punctul 4 al ordinii de zi, respectivul proiect de Lege a fost adoptat cu 

majoritate de voturi. 
 
La punctul 5 al ordinii de zi, respectivul proiect de Lege a fost adoptat cu 

unanimitate de voturi. 
 
La punctul 6 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost amânată 

cu unanimitate de voturi o săptămână. 
 
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, respectiva propunere legislativă a fost amânată 

cu majoritate de voturi două săptămâni. 
 
La punctul 9 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost respinsă 

cu unanimitate de voturi. 
 
La punctul 10 al ordinii de zi, respectivul proiectul de Lege a fost adoptat în 

forma prezentată de Guvern cu unanimitate de voturi. 
 
La punctul 11 al ordinii de zi, respectivul proiect de Lege a fost adoptat cu 

majoritate de voturi. 
 

 La lucrările Comisiei din 2 şi 3 aprilie 2014 din totalul celor 24 de membri au fost 
prezenţi 20 deputaţi, după cum urmează: 
 
Almăjanu Marin (PNL), Cseke Attila-Zoltán (UDMR), Nistor Laurenţiu (PSD), Babuş 
Radu (PSD), Avram Constantin (PC), Boboc Valentin Gabriel (PSD), Simona Bucura-
Oprescu (PSD), Călin Ion (PSD), Chebac Eugen (PSD), Ciolacu Ion-Marcel (PSD),Dobre 
Victor Paul (PNL), Fonta Nuţu (PSD), Frăticiu Gheorghe (PSD), Gheorghe Florin 
(neafiliat), Horga Vasile (PNL), Palăr Ionel (PNL), Răţoi Neculai (PSD), Simionescu 
Adrian Constantin (PSD), Surdu Raluca (PNL), Urcan Ionaş-Florin (PDL). 
 
 Domnul ministru Dragnea Nicolae-Liviu (PSD), domnul deputat Oltean Ioan 
(PDL), domnul deputat Oajdea Daniel Vasile (PP-DD) și  domnul deputat Popescu Florin 
Aurelian (neafiliat) nu au participat la lucrările comisiei. 
 

http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=135&cam=2&leg=2012
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=143&cam=2&leg=2012
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=391&cam=2&leg=2012
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=269&cam=2&leg=2012
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 Lucrările Comisiei din ziua de 3 aprilie 2014 s-au desfăşurat în cadrul 
grupurilor de lucru constituite în vedere studierii iniţiativelor legislative de pe ordinea de 
zi. 
 
 

PREŞEDINTE, 

Marin ALMĂJANU 

SECRETAR, 

Radu BABUȘ 

 
 
 
 
 
 
Întocmit, 
Expert parlamentar, Andrei-Alexandru CHITIC 
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