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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
din zilele de 12-14 mai 2015 

 
 Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului şi-a desfăşurat 
lucrările în zilele de 12-14 mai 2015. 
 
 La şedinţa Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului din 
12 mai a.c., au participat ca invitaţi: d-na Sirma Caraman, Secretar de Stat în cadrul 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, dl.Dan 
Marinescu,director general MDRAP, d-na Anca Ginavar, şef serviciu MDRAP, 
dl.Dragoş Titea, Secretar de Stat în cadrul Ministerului Transporturilor,dl. Alexandru 
Oprean, Secretar de Stat în cadrul Ministerului Culturii, d-na Corina Teodor, 
coordonator relaţia cu Parlamentul în cadrul Ministerului Sănătăţii, d-na Ramona Brad, 
coordonator comunicare Coaliţia Română Respiră, d-na Aureliana Popa,secretar 
general Forumul tinerilor din România, dl.Gheorghe Duţu, preşedinte Agenţia 
Naţională Resurse Minerale. 
 Lucrările şedinţei  din 12 mai a.c., au început la ora 14.00 şi au fost conduse de 
către domnul deputat Laurentiu Nistor, vicepreşedintele Comisiei pentru administraţie 
publică şi amenajarea teritoriului. 
 Pe ordinea de zi a şedinţei  din data de 12 mai 2015, au figurat următoarele 
puncte: 

  
AVIZE 

  
          1. PL.x 255/2015 Propunere legislativă de modificare şi completare a 
Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor şi al altor 
acte normative 
 2. PL.x 260/2015 Propunere legislativă privind intabularea patrimonială 
aparţinând unităţilor administrative-teritoriale, autorităţilor şi instituţiilor publice 
 3. PL.x261/2015 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.230 din 2007 
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari 
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 4. PL.x 272/2015 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr. 260/2004 
privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de 
teren şi inundaţiilor 
 5. PL.x 278/2015 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor 
          6.  PL.x 279/2015  Propunere legislativă pentru completarea art.13 din Legea 
apiculturii nr.383/2014 
          7. PL.x 287/2015 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr. 349/2002 pentru 
prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun 
         8. PL.x 289/2015 Propunere legislativă pentru interpretarea art. 175 din Legea 
nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul 
includerii în categoria funcţionarilor publici, în înţelesul Codului penal, a 
parlamentarilor şi a Preşedintelui României 
        9. PL.x 292/2015 Propunere legislativă privind stabilirea redevenţelor petroliere 
şi miniere din România şi utilizarea sumelor provenite din exploatarea resurselor   
       10. Pl.x 337/2015 Proiect de Lege pentru completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.21/1992 privind protecţia consumatorilor 
       11. PL.x 347/2015 Proiect de Lege privind medicina şcolară 
        
 

SESIZĂRI ÎN FOND 
 
 

      12. PL.x 159/2015 Propunere legislativă privind declararea satului Bicaciu, judetul 
Bihor localitate-martir a luptei anticomuniste 
     13. Pl.x 185/2015 Proiect de Lege privind declararea satelor Tărcaia şi Grădinari, 
judeţul Bihor, localităţi-martir 
     14. PL.x 273/2015 Propunere legislativă privind unele măsuri pentru reabilitarea 
centrului istoric 
    15. PL.x 275/2015 Legea Tăcerii 
    16. PL.x 345/2015 Propunere legislativă pentru completarea Art.7 din Legea nr.60 
din 1991 (republicată) 
 
 

 La punctul 1 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost 
avizată favorabil cu majoritate de voturi. 

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

negativ cu majoritate de voturi. 
 

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

 
La punctul 4 al ordinii de zi, respectivul proiect de Lege a fost avizat 

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

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

două săptămâni cu unanimitate de voturi. 
 
La punctul 7 al ordinii de zi, respectivul proiect de Lege a fost avizat 

favorabil cu majoritate de voturi. 
 

La punctul 8 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost avizată 
negativ cu majoritate de voturi. 

 
La punctul 9 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost avizată 

negativ cu majoritate de voturi. 
 
La punctul 10 al ordinii de zi, respectivul proiect de Lege  a fost amânat două 

săptămâni cu majoritate de voturi. 
 
La punctul 11 al ordinii de zi, respectivul proiect de Lege a fost avizat negativ 

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

cu majoritate de voturi. 
 
La punctul 13 al ordinii de zi, respectivul proiect de Lege  a fost adoptat cu 

unanimitate de voturi. 
 
La punctul 14 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost respinsă 

cu majoritate de voturi. 
 
La punctul 15 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost respinsă 

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

cu unanimitate de voturi. 
 
 În ziua de 14 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  12 mai 2015 din totalul celor 22 de membri au fost 
prezenţi 21 deputaţi, după cum urmează:     
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 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),Motreanu Dan-Ştefan(PNL), Oajdea Vasile 
Daniel(DP),Oltean Ioan (PNL),Palăr Ionel (PNL), Popescu Florin Aurelian (neafiliat), 
Răţoi Neculai (PSD), Simionescu Adrian Constantin (PSD), Surdu Raluca (PNL), 
Urcan Ionaş-Florin (PNL). Domnul deputat Almăjanu Marin (PNL) a fost înlocuit de 
domnul deputat Victor Manea (PNL). Domnul ministru Dragnea Nicolae-Liviu (PSD) 
nu a participat la lucrările comisiei.  
 
 La lucrările Comisiei din  14 mai 2015 din totalul celor 22 de membri au fost 
prezenţi 20 deputaţi, după cum urmează:  
 
Chebac Eugen (PSD), Cseke Attila-Zoltan (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), Motreanu Dan-Ştefan (PNL),Oajdea Vasile 
Daniel (DP),Oltean Ioan (PNL), Palăr Ionel (PNL), Popescu Florin Aurelian 
(neafiliat), Răţoi Neculai (PSD), Simionescu Adrian Constantin (PSD), Surdu Raluca 
(PNL), Urcan Ionaş-Florin (PNL). 
 Domnul ministru Dragnea Nicolae-Liviu (PSD) şi domnul deputat Almăjanu 
Marin (PNL) nu au participat la lucrările comisiei. 
  
 
  
 

VICEPREŞEDINTE, 

Laurenţiu NISTOR 

SECRETAR, 

Radu BABUŞ 

 
 
 
 
Întocmit,   
Consilier parlamentar,  
Elena Hrincescu 
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