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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
din zilele de 5 și 7 mai 2015 

 
 Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului şi-a desfăşurat 
lucrările în zilele de 5 și 7 mai 2015. 
 
 La şedinţa Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului din 5 
mai a.c., au participat ca invitaţi: doamna Ichim Lenuța - vicepreședinte în cadrul 
Autorității Naționale Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, doamna 
Sirma Caraman - secretar de stat în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și 
Administrației, doamna Elena Cucoș- consilier în cadrul Ministerului Dezvoltării 
Regionale și Administrației, domnul Oprean Alexandru - secretar de stat în cadrul 
Ministerul Culturii, domnul Gheorghe Pătrașcu - consilier în cadrul Ministerului 
Agriculturii și Dezvoltării Rurale, domnul Preda Eugen - consilier în cadrul 
Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și doamna  
Irina Alexe - secretar general adjunct în cadrul Ministerului Afacerilor Interne. 
 
 Lucrările Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului din 5 
mai a.c. și au fost conduse de domnul deputat Laurențiu Nistor, vicepreședinte al 
Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului. 
 
 Pe ordinea de zi a şedinţei din data de 5 mai 2015, au figurat următoarele 
puncte: 
 

AVIZE 
 

 
 1. PL.x 227/2015  Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.84/2014 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr.58/1998 privind 
organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România; 
 2. Pl.x 242/2015  Propunere legislativă privind metodele de extracţie a 
hidrocarburilor neconvenţionale pe teritoriul României; 
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 3. Pl.x 243/2015 Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii cetăţeniei române nr. 21/1991; 
 4. Pl.x 245/2015  Propunere legislativă pentru modificarea alineatului (1) al 
art.41 din Legea nr.102/2014 privind cimitirele, crematoriile umane şi serviciile 
funerare; 
 5. PL.x 251/2015  Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 
12/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea 
acestora pentru obiectivul convergenţă; 
 6. Pl.x 339/2015  Propunere legislativă pentru completarea Art.39, Art.293 şi 
Art.294 din OUG 34/2006, actualizată în 2014, privind atribuirea contractelor de 
achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de 
concesiune de servicii; 
 
 

SESIZĂRI ÎN FOND 
 
 
 7. Pl.x 629/2015 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.50/1991 
privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii; 
 8. Pl.x 72/2014  Propunere legislativă privind gestionarea câinilor fară deţinator, 
identificarea şi controlul reproducerii câinilor; 
 9. Pl.x 521/2014  Propunere legislativă pentru completarea art.1 din Ordonanţa 
nr.27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor; 
 10. 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; 
 11. PL.x 99/2015 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.28/2008 privind registrul agricol; 
 12. Pl.x 102/2015  Propunere legislativă privind adoptarea unor măsuri pentru 
protejarea construcţiilor reprezentative pentru România; 
 13. Pl.x 114/2015 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonantei de 
urgentă a Guvernului nr.97/2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de 
identitate ale cetătenilor români; 
 14. PL.x 125/2015  Proiect de Lege privind completarea Legii poliţiei locale 
nr.155/2010; 
 15. PL.x 175/2015 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative în domeniul protecţiei civile şi al situaţiilor de urgenţă; 
 16.Pl.x 208/2015 Propunere legislativă pentru completarea art.99 din Legea 
nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici. 

  
 

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



 

 

 

3

La punctul 2 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost 
amânată două săptămâni cu unanimitate de voturi. 

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

La punctul 4 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost avizată 
negativ 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, respectiva propunere legislativă a fost amânată o 
săptămână cu unanimitate de voturi. 

La punctul 8 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost amânată 
patru săptămâni cu unanimitate de voturi. 

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

La punctul 10 al ordinii de zi, respectivul proiect de Lege a fost amânată două 
săptămâni cu unanimitate de voturi. 

La punctul 11 al ordinii de zi, respectivul proiect de Lege a fost amânată două 
săptămâni cu unanimitate de voturi. 

La punctul 12 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost respinsă 
cu unanimitate de voturi. 

La punctul 13 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost respinsă 
cu majoritate de voturi. 

La punctul 14 al ordinii de zi, respectivul proiect de Lege a fost adoptat cu 
unanimitate de voturi. 

La punctul 15 al ordinii de zi, respectivul proiect de Lege a fost respins cu 
unanimitate de voturi. 

La punctul 16 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost respinsă 
cu majoritate de voturi. 

 
 

 În ziua de 7 mai 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  5 mai 2015 din totalul celor 22 de membri au fost 
prezenţi 20 deputaţi, după cum urmează: 
 
Almăjanu Marin (PNL), a fost înlocuit cu Manea Victor (PNL), Chebac Eugen (PSD), 
Cseke Attila-Zoltán (UDMR), Nistor Laurenţiu (PSD), Babuş Radu (PSD), Avram 
Constantin (PC-PLR), Simona Bucura-Oprescu (PSD), Călin Ion (PSD), Ciolacu Ion-
Marcel (PSD) a fost înlocuit cu Ciofu Tamara Dorina (PSD), Dobre Victor Paul (PNL) 
a fost înlocuit cu Ispir Raluca (PNL), Frăticiu Gheorghe (PSD), Motreanu Dan-Ștefan 
(PNL), Oajdea Daniel Vasile (DP), Oltean Ioan (PNL), Palăr Ionel (PNL), Popescu 
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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 Boboc 
Valentin Gabriel (PSD) nu au participat la lucrările comisiei. 
 
 La lucrările Comisiei din  7 mai 2015 din totalul celor 22 de membri au fost 
prezenţi 18 deputaţi, după cum urmează: 
 
Chebac Eugen (PSD), Cseke Attila-Zoltán (UDMR), Nistor Laurenţiu (PSD), Babuş 
Radu (PSD), Avram Constantin (PC-PLR), Simona Bucura-Oprescu (PSD), Călin Ion 
(PSD), Ciolacu Ion-Marcel (PSD), Frăticiu Gheorghe (PSD), Motreanu Dan-Ștefan 
(PNL), 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 ministru Dragnea Nicolae-
Liviu (PSD), domnul deputat Dobre Victor Paul (PNL) și domnul deputat Boboc 
Valentin Gabriel (PSD) nu au participat la lucrările comisiei. 
 
  
 

VICEPREŞEDINTE, 

Laurențiu NISTOR 

SECRETAR, 

Radu BABUȘ 

 
 
 
 
 
 
Întocmit, 
Consilier parlamentar, Andrei-Alexandru CHITIC 
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