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Nr. 4c-6/94

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI
din zilele de 3 și 5 martie 2015
Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului şi-a desfăşurat
lucrările în zilele de 3 și 5 martie 2015.
La şedinţa Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului din 3
martie a.c., au participat ca invitaţi: Alin Mitrică - secretar de stat în cadrul
Ministerului Fondurilor Europene, Vulcănescu Răzvan - secretar de stat în cadrul
Ministerului Sănătății, Titea Dragoș - secretar de stat, Magda Parnia - director, Pop
Carmen - director și Valentin Tănase - consilier în cadrul Ministerului Transporturilor,
Attila Gyorgy - secretar de stat, Popescu Nicu - consilier superior și Cernăzeanu
Mihaela - consilier juridic superior în cadrul Ministerului Finanțelor Publice, Solomon
Sorin - director și Domnica Focșăneanu - șef serviciu în cadrul Ministerului
Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Barbu Cristiana - președinte, Preda
Eugen - consilier președinte și Ungureanu Flavius - consilier juridic în cadrul Agenției
Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă și Gheorghe Iulian - director în cadrul
Autorității Metropolitane de Transport București.
Lucrările şedinţei din 3 martie 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 martie 2015, 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 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
3.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;
4.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;
5.PL.x 497/2014 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.42/2014 pentru prelungirea valabilităţii licenţelor de traseu şi a
programului de transport, în baza cărora se efectuează serviciile regulate de transport
de persoane între municipiul Bucureşti şi localităţile judeţului Ilfov;
6.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;
7.Pl.x 3/2015 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.123 din 20 februarie
2007;
8. Pl.x 5/2015 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii
nr.215/2001 a administraţiei publice locale;
9.Pl.x 7/2015 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.393/2004
privind Statutul aleşilor locali;
10.Pl.x 8/2015 Propunere legislativă privind înfiinţarea, organizarea şi
funcţionarea Agenţiei Naţionale de Management în Sănătate;
11.Pl.x 9/2015 Propunere legislativă privind modificarea proiectului de lege
privind normativele de personal pentru unităţile administrativ-teritoriale şi instituţiile
publice;
12.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;
13.PL.x 122/2014 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii
nr.102/1992 privind stema țării și sigiliul statului.
La punctul 1 al ordinii de zi, respectivul proiect de Lege a fost avizat favorabil
cu majoritate de voturi.
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La punctul 2 al ordinii de zi, respectivul proiect de Lege a fost amânat
o săptămănă cu unanimitate de voturi.
La punctul 3 al ordinii de zi, membrii celor două Comisii sesizate în fond au
hotărât cu majoritate de voturi menținerea raportului comun inițial de admitere a
cererii de reexaminare trimisă de Preşedintele României şi s-a propus adoptarea
Legii cu un amendament admis.
La punctul 4 al ordinii de zi, respectivul proiect de Lege a fost adoptat cu
unanimitate de voturi.
La punctul 5 al ordinii de zi, respectivul proiect de Lege a fost adoptat cu
amendamente cu majoritate de voturi.
La punctul 6 al ordinii de zi, respectivul proiect de Lege a fost adoptat cu
majoritate de voturi.
La punctul 7 al ordinii de zi, respectiva propunerea legislativă a fost respinsă
cu majoritate de voturi.
La punctul 8 al ordinii de zi, respectiva propunerea legislativă a fost adoptată
cu un amendament admis cu majoritate de voturi.
La punctul 9 al ordinii de zi, respectiva propunerea legislativă a fost respinsă
cu majoritate de voturi.
La punctul 10 al ordinii de zi, respectiva propunerea legislativă a fost respinsă
cu unanimitate de voturi.
La punctul 11 al ordinii de zi, respectiva propunerea legislativă a fost respinsă
cu majoritate de voturi.
La punctul 12 al ordinii de zi, respectivul proiect de Lege a fost adoptat cu
majoritate de voturi.
La punctul 13 al ordinii de zi, respectivul proiect de Lege a fost amânat cu
unanimitate de voturi.

În ziua de 5 martie 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.
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La lucrările Comisiei din
3 februarie 2015 din totalul celor 23 de
membri și-au înregistrat prezenţa 22 deputaţi, după cum urmează:
Almăjanu Marin (PNL), Chebac Eugen (PSD), Cseke Attila-Zoltán (UDMR), Nistor
Laurenţiu (PSD), Babuş Radu (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),
Motreanu Dan Ştefan (PNL) a fost înlocuit de Ispir Raluca (PNL), Oajdea Daniel
Vasile (PP-DD), Oltean Ioan (PNL) a fost înlocuit de Popescu Dan Cristian (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) nu a participat la lucrările
comisiei.
La lucrările Comisiei din 5 februarie 2015 din totalul celor 23 de membri și-au
înregistrat prezenţa 20 deputaţi, după cum urmează:
Almăjanu Marin (PNL), Chebac Eugen (PSD), Cseke Attila-Zoltán (UDMR), Nistor
Laurenţiu (PSD), Babuş Radu (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), Oajdea
Daniel Vasile (Dem. Pop.), 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 Oltean Ioan (PNL) nu au participat la lucrările
comisiei.

PREŞEDINTE,

SECRETAR,

Marin ALMĂJANU

Radu BABUȘ

Întocmit,
Consilier parlamentar, Andrei-Alexandru CHITIC
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