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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
din zilele de 3, 4 și 5 februarie 2015 

 
Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului şi-a desfăşurat 

lucrările în zilele de  3, 4 și 5 februarie 2015. 
 
 La şedinţa din 3 februarie a.c. au participat ca invitaţi: domnul Eduard Corjescu 
- director general în cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și 
Persoanelor Vârstnice, domnul Bogdan Iuliu Hossu - președinte al  Confederației 
Naționale Sindicale ”Cartel Alfa”, domnul  Constantin Enăchioiu - director în cadrul 
Ministerului Educației și Cercetării Științifice, și domnul Marius Gogescu - subsecretar 
de stat în cadrul Autorității Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea 
Achiziţiilor Publice. 
 
 
 Lucrările şedinţei din 3 februarie 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 3 februarie 2014 au figurat următoarele 
puncte: 

 
SESIZĂRI ÎN FOND 

 
1. PLx. 594/2014 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.86/2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei 
publice central şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative; 

2. Plx. 402/2013 Propunere legislativă privind unele măsuri de organizare şi funcţionare 
a activităţii Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Îmbunătăţiri Funciare 
I.N.C.D.I.F." ISPIF" Bucureşti; 

3. Plx. 441/2013 Propunere legislativă privind modificarea şi completarea articolului 1 
din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.96 din 2002, privind acordarea de produse 
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lactate şi de panificaţie pentru elevii din clasele I-IV din învaţamântul de stat, 
modificat şi completat; 

4. PLx. 598/2013 Proiect de Lege privind transmiterea unui teren din domeniul public al 
statului şi din administrarea Ministerului Transporturilor aflat în concesiunea 
Companiei Naţionale de Căi Ferate"CFR " -S.A.în domeniul public al municipiului 
Dej şi în administrarea Consiliului Local al municipiului Dej, judeţul Cluj; 

5. Plx. 646/2013 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.152 
din 15 iulie 1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe. 

 
 

AVIZE 
 

6. Plx. 379/2014 Propunere legislativă privind transmiterea, cu titlu gratuit, a unor 
imobile din proprietatea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în 
Comunicaţii în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale; 

7. PLx. 430/2014 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea art.24 din Legea 
nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor; 

8. PLx. 487/2014 Proiect de Lege pentru modificarea alin.(1) al art.96 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; 

9. Plx. 489/2014 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie 
publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune 
de servicii; 

10. PLx. 498/2014 Proiect de Lege privind modificarea art.2 din Legea nr.61/1991 pentru 
sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi 
liniştii publice; 

11. Plx. 507/2014 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice; 

12. Plx. 510/2014 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
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 si pentru completarea art.4 din Legea nr.268/2001 privind privatizarea 
societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a 
statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului. 

 
 

La punctul 1 al ordinii de zi, respectivul proiectul de Lege a fost amânat o 
săptămână cu majoritate de voturi.  

 
La punctul 2 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost respinsă 

cu majoritate de voturi. 
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La punctul 3 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost 
amânată cu unanimitate de voturi. 

 
La punctul 4 al ordinii de zi, respectivul proiectul de Lege a fost amânat o 

săptămână  cu unanimitate de voturi. 
 
La punctul 5 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost respinsă 

cu majoritate de voturi. 
 
La punctul 6 al ordinii de zi, respectiva propunerea legislativă a fost a fost 

amânată cu unanimitate de voturi. 
  
La punctul 7 al ordinii de zi, respectivul proiectul de Lege a fost a fost amânat 

cu unanimitate de voturi. 
 
La punctul 8 al ordinii de zi, respectivul proiectul de Lege a fost a fost amânat 

cu unanimitate de voturi. 
 
La punctul 9 al ordinii de zi, respectiva propunerea legislativă a fost avizată 

negativ cu majoritate de voturi. 
 
La punctul 10 al ordinii de zi, respectivul proiectul de Lege a fost avizat 

favorabil cu unanimitate de voturi. 
 
La punctul 11 al ordinii de zi, respectiva propunerea legislativă a fost a fost 

amânată trei săptămâni cu unanimitate de voturi. 
 
La punctul 12 al ordinii de zi, respectiva propunerea legislativă a fost 

amânată cu unanimitate de voturi. 
  

 La lucrările Comisiei din de  3, 4 și 5 februarie 2015 din totalul celor 24 de 
membri au fost prezenţi 20 deputaţi, după cum urmează: 
 
Almăjanu Marin (PNL), Chebac Eugen (PSD), Cseke Attila-Zoltán (UDMR), Nistor 
Laurenţiu (PSD), Avram Constantin (PC-PLR), Boboc Valentin Gabriel (PSD), Simona 
Bucura-Oprescu (PSD), Călin Ion (PSD), Ciolacu Ion-Marcel (PSD), Dobre Victor Paul 
(PNL),  Fonta Nuţu (PSD), Frăticiu Gheorghe (PSD), Gheorghe Florin (PSD), Oajdea 
Daniel Vasile (PP-DD), Oltean Ioan (PNL), Palăr Ionel (PNL), Popescu Florin Aurelian 
(neafiliat), Răţoi Neculai (PSD), Simionescu Adrian Constantin (PSD), Surdu Raluca 
(PNL). 
 
 Domnul ministru Dragnea Nicolae-Liviu (PSD), domnul deputat Motreanu Dan 
Ștefan (PNL), domnul deputat Babuş Radu (PSD) și domnul deputat Urcan Ionaş-Florin 
(PNL) 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=269&cam=2&leg=2012
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=269&cam=2&leg=2012
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=391&cam=2&leg=2012
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 În zilele de 4 și 5 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, 

Marin ALMĂJANU 

SECRETAR, 

Constantin AVRAM 

 
 
 
 
 
Întocmit, 
Consilier parlamentar, Andrei-Alexandru CHITIC 
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