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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI
din zilele de 15 și 16 aprilie 2015
Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului şi-a desfăşurat
lucrările în zilele de 15 și 16 aprilie 2015.
La şedinţa Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului din
15 aprilie a.c., au participat ca invitaţi: doamna Bîrgăuanu Liliana - consilier juridic în
cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, domnul Virgil Teodorescu consilier superior în cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și domnul
Pantea Marius - director general în cadrul Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc.
Lucrările Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului din 15
aprilie a.c. și au fost conduse de domnul deputat Laurențiu Nistor, vicepreședinte al
Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului.
Domnul vicepreședinte Laurențiu Nistor, a propus suplimentarea ordinii de zi cu
următorul punct:
Pl.x 264/2015 Propunere legislativă pentru modificarea literei h1 a alin.(2) de la
art.9 din Legea privind Statutul aleşilor locali nr.393/2004 introdusă prin art. I pct.3
din Legea nr.249/2006.
Supusă la vot propunerea, aceasta a fost adoptată cu unanimitate de voturi.
Pe ordinea de zi a şedinţei din data de 15 aprilie 2015, au figurat următoarele
puncte:
AVIZE
1. PL.x 51/2015 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.63/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din
domeniul agriculturii;

2. PL.x 71/2015 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.69/2014 privind stabilirea unor măsuri financiare în domeniul sănătăţii
şi pentru modificarea unor acte normative;
3. Pl.x 119/2015 Propunere legislativă pentru modificarea Legii minelor
nr.85/2003;
4. PL.x 132/2015 Proiect de Lege pentru modificarea art.2 din Legea
nr.10/1995 privind calitatea în construcţii;
5. PL.x 134/2015 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea art. 31 din
Legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006;
6. Pl.x 139/2015 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii
10/1995 privind calitatea în construcţii;
7. PL.x 230/2015 Proiect de Lege privind modificarea art.12 alin.(3) din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.5/2010 pentru înfiinţarea, organizarea şi
funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie;
8. PL.x 269/2015 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţei a
Guvernului nr.92/2014 pentru reglementarea unor măsuri fiscal bugetare şi
modificarea unor acte normative;
La punctul 1 al ordinii de zi, respectivul proiect de Lege a fost avizat favorabil
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, respectiva propunere legislativă a fost avizată
favorabil cu unanimitate de voturi.
La punctul 4 al ordinii de zi, respectivul proiect de Lege a fost avizat favorabil
cu unanimitate de voturi.
La punctul 5 al ordinii de zi, respectivul proiect de Lege a fost avizat favorabil
cu unanimitate de voturi.
La punctul 6 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost avizată
negativ cu majoritate de voturi.
La punctul 7 al ordinii de zi, respectivul proiect de Lege a fost avizat favorabil
cu unanimitate de voturi.
La punctul 8 al ordinii de zi, respectivul proiect de Lege a fost avizat favorabil
cu majoritate de voturi.
La punctul înscris suplimentar pe ordinea de zi, respectiva propunere
legislativă a fost respinsă cu majoritate de voturi.
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La lucrările Comisiei din 15 și 16 aprilie 2015 din totalul celor 22 de membri
au fost prezenţi 19 deputaţi, după cum urmează:
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), Frăticiu Gheorghe (PSD), Oajdea Daniel Vasile (DP), 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 deputat Almăjanu Marin (PNL), domnul deputat Dragnea NicolaeLiviu (PSD) și domnul deputat Motreanu Dan Ştefan (PNL) nu au participat la
lucrările comisiei.
În ziua de 16 aprilie 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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