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Camera Deputaţilor
COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ ŞI AMENAJAREA
TERITORIULUI
Bucureşti, 23 februarie 2015

Nr. 4c-6/48

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI
din zilele de 17 și 19 februarie 2015
Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului şi-a desfăşurat
lucrările în zilele de 17 și 19 februarie 2015.
La şedinţa Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului din
17 februarie a.c., au participat ca invitaţi: doamna Sirma Caraman - secretar de stat în
cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației, doamna anca Ginavar - șef
serviciu în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației, doamna Elena
Cucoș - șef birou în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației,
domnul Stan George - director general în cadrul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe,
domnul Chiriac Nicolae - director economic în cadrul Agenţiei Naţionale pentru
Locuinţe, domnul Ioan Simion - director în cadrul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe,
domnul Costin Mihalache - secretar de stat în cadrul Secretariatul General al
Guvernului, doamna Emilia Șerban - director economic în cadrul Regiei Autonome
”Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat” și domnul Răzvan Vulcănescu secretar de stat în cadrul Ministerului Sănătății.
Lucrările şedinţei din 17 februarie a.c., orele 11:00 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 17 februarie 2015, orele 11:00 au
figurat următoarele puncte:
AVIZE
1.PL.x 535/2014 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.47/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor

apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice
naţionale aferente acestora;
2.PL.x 537/2014 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.61/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.47/2013 privind unele măsuri în domeniul instrumentelor structurale
care privesc beneficiarii direcţi finanţaţi din fonduri externe nerambursabile, precum şi
unele măsuri financiare în domeniul ex-ISPA din sectorul transporturi;
3.PL.x 539/2014 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.56/2014 privind trecerea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi
Acvacultură din subordinea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice în
subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;
4. PL.x 575/2014 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.41/2014 privind înfiinţarea Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor
Rurale, prin reorganizarea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit;
5. PL.x 576/2014 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.44/2014 pentru reglementarea unor măsuri privind recuperarea debitelor
pentru beneficiile de asistenţă socială, precum şi pentru modificarea art.101 din Legea
nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
SESIZĂRI ÎN FOND
6.PL.x 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;
7.PL.x 144/2014 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii
nr.185/2013 privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate;
8.PL.x 476/2014 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr.5/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.196/2008 privind înfiinţarea activităţii de derulare şi gestionare a proiectelor de
înfrăţire instituţională finanţate de Uniunea Europeană, pentru care România are
calitate de donator de asistenţă tehnică;
9.PL.x 483/2014 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr.13/2014 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare;
10.PL.x 534/2014 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.43/2014 privind durata unor contracte de închiriere pentru suprafeţe
locative cu destinaţia de locuinţe;
11.PL.x 551/2014 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr.6/2014 pentru modificarea şi completarea art.10 din Legea nr.152/1998 privind
înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe;
12.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;
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13.PL.x 15/2015 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.58/2014 privind stabilirea unor măsuri financiare şi pentru modificarea
unor acte normative;
14.PL.x 25/2015 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.76/2014 privind modificarea unor acte normative şi pentru aprobarea
plăţii cotizaţiei anuale a României ca membru în Parteneriatul pentru o Guvernare
Deschisă (Open Government Partnership).
La punctul 1 al ordinii de zi, respectivul proiect de Lege a fost amânat o
săptămâna cu unanimitate de voturi.
La punctul 2 al ordinii de zi, respectivul proiect de Lege a fost amânat o
săptămâna cu unanimitate de voturi.
La punctul 3 al ordinii de zi, respectivul proiect de Lege a fost amânat o
săptămâna cu unanimitate de voturi.
La punctul 4 al ordinii de zi, respectivul proiect de Lege a fost amânat o
săptămâna cu unanimitate de voturi.
La punctul 5 al ordinii de zi, respectivul proiect de Lege a fost amânat o
săptămâna cu unanimitate de voturi.
La punctul 6 al ordinii de zi, s-a admis cererea de reexaminare trimisă de
Preşedintele României şi s-a propus adoptarea Legii cu un amendament admis cu
unanimitate de voturi.
La punctul 7 al ordinii de zi, respectivul proiectul de Lege a fost adoptat cu
majoritate de voturi.
La punctul 8 al ordinii de zi, respectivul proiect de Lege a fost amânat o
săptămâna cu unanimitate de voturi.
La punctul 9 al ordinii de zi, respectivul proiect de Lege a fost amânat o
săptămâna cu unanimitate de voturi.
La punctul 10 al ordinii de zi, respectivul proiect de Lege a fost adoptat cu
unanimitate de voturi.
La punctul 11 al ordinii de zi, respectivul proiect de Lege a fost amânat două
săptămâni cu unanimitate de voturi.
La punctul 12 al ordinii de zi, respectivul proiect de Lege a fost amânat o
săptămâna cu unanimitate de voturi.
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La punctul 13 al ordinii de zi, respectivul proiect de Lege a fost adoptat cu
majoritate de voturi.
La punctul 14 al ordinii de zi, respectivul proiect de Lege a fost adoptat cu
majoritate de voturi.
Lucrările şedinţei comune a Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea
teritoriului și a Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi din 17 februarie a.c., orele
12:00 au fost conduse de domnul deputat Marin Almăjanu, preşedintele Comisiei
pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului și de domnul deputat Ciucă
Liviu-Bogdan preşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi.
Pe ordinea de zi a şedinţei comune din data de 17 februarie 2015, orele 12.00
a figurat următorul punct:
PL.x 392/2014 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.55/2014 pentru reglementarea unor măsuri privind administraţia publică
locală.
La punctul înscris pe ordinea de zi, s-a hotărât să se propună plenului
Camerei Deputaților spre dezbatere și adoptare Legea privind respingerea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.55/2014 pentru reglementarea unor
măsuri privind administraţia publică locală, cu amendamente respinse.
În ziua de 19 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.
La lucrările Comisiei din 17 februarie 2015 din totalul celor 24 de membri au
fost prezenţi 22 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), Motreanu Dan Ştefan (PNL), 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), Urcan Ionaș-Florin (PNL).
Domnul ministru Dragnea Nicolae-Liviu (PSD) și domnul deputat Babuş Radu
(PSD) nu au participat la lucrările comisiei.
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La lucrările Comisiei din
19 februarie 2015 din totalul celor 24 de
membri au fost prezenţi 21 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), Urcan Ionaș-Florin (PNL).
Domnul ministru Dragnea Nicolae-Liviu (PSD), domnul deputat Motreanu Dan
Ştefan (PNL) și domnul deputat Babuş Radu (PSD) nu au participat la lucrările
comisiei.

PREŞEDINTE,

SECRETAR,

Marin ALMĂJANU

Constantin AVRAM

Întocmit,
Consilier parlamentar, Andrei-Alexandru CHITIC
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