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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI
din zilele de 3 și 4 iunie 2015
Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului şi-a desfăşurat
lucrările în zilele de 3 și 4 iunie 2015.
La şedinţa Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului din 3
iunie a.c., au participat ca invitaţi: doamna Simion Ioana - director în cadrul Agenției
Naționale pentru Locuințe și domnul Nituică Dan - consiler în cadrul Agenției
Naționale pentru Locuințe.
Lucrările Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului din 3
iunie a.c. și au fost conduse de domnul deputat Cseke Attila-Zoltán, vicepreședinte al
Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului.
Pe ordinea de zi a şedinţei din data de 3 iunie 2015, au figurat următoarele
puncte:
AVIZE
1. Pl.x 242/2015 Propunere legislativă privind metodele de extracţie a
hidrocarburilor neconvenţionale pe teritoriul României;
2. Pl.x 298/2015 Propunere legislativă pentru completarea Codului Fiscal;
3.Pl.x 304/2015 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.103 din 14 noiembrie 2013 privind salarizarea personalului
plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor
publice;
4.PL.x 408/2015 Proiect de Lege privind modificarea art.36 din Legea
nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi

celor
forestiere,
solicitate
potrivit prevederilor Legii fondului funciar
nr.18/1991 şi ale Legii nr.169/1997;
5.PL.x 412/2015 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.283/2010 privind
camerele pentru agricultură, industrie alimentară, piscicultură, silvicultură şi
dezvoltare rurală;
6.PL.x 417/2015 Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor
permanente pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991;
7.Pl.x 419/2015 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea OUG
195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice;
8.Pl.x 422/2015 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii
nr.284/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate;
SESIZĂRI ÎN FOND
9. PL.x 551/2015 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.
Domnul deputat Cseke Attila-Zoltán, vicepreședinte al Comisiei pentru
administrație publică și amenajarea teritoriului ca urmare a faptului că din numărul de
22 membri ai Comisiei și-au înregistrat prezenţa 11 deputaţi în conformitate cu art. 52,
alin. (3) din Regulamentul Camerei Deputaților a suspendat lucrările Comisiei din
lipsă de cvorum.
În ziua de 4 iunie 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 3 iunie 2015 din totalul celor 22 de membri au fost
prezenţi 18 deputaţi, după cum urmează:
, Cseke Attila-Zoltán (UDMR), Babuş Radu (PSD), Boboc Valentin Gabriel (PSD),
Simona Bucura-Oprescu (PSD), Călin Ion (PSD), Dobre Victor Paul (PNL), Frăticiu
Gheorghe (PSD), Motreanu Dan-Ștefan (PNL), Oltean Ioan (PNL), Răţoi Neculai
(PSD), Simionescu Adrian Constantin (PSD).
Domnul ministru Dragnea Nicolae-Liviu (PSD), domnul deputat Almăjanu
Marin (PNL), domnul deputat Chebac Eugen (PSD), domnul deputat Nistor Laurenţiu
(PSD), domnul deputat Avram Constantin (PC-PLR), domnul deputat Ciolacu IonMarcel (PSD), domnul deputat Oajdea Daniel Vasile (DP), domnul deputat Palăr Ionel
(PNL), domnul deputat Popescu Florin Aurelian (neafiliat), doamna deputat Surdu
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Raluca (PNL) și domnul deputat Urcan Ionaș-Florin (PNL) nu au participat la
lucrările comisiei.
La lucrările Comisiei din 4 iunie 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), Avram
Constantin (PC-PLR), Babuş Radu (PSD), Boboc Valentin Gabriel (PSD), Simona
Bucura-Oprescu (PSD), Călin Ion (PSD), Ciolacu Ion-Marcel (PSD), Dobre Victor
Paul (PNL), Frăticiu Gheorghe (PSD), Motreanu Dan-Ștefan (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 Almăjanu
Marin (PNL), domnul deputat Daniel Vasile (DP) și domnul deputat Oltean Ioan
(PNL) nu au participat la lucrările comisiei.

VICEPREŞEDINTE,

SECRETAR,

Cseke Attila-Zoltán

Radu Babuș

Întocmit,
Consilier parlamentar, Andrei-Alexandru CHITIC
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