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Nr. 4c-6/321

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI
din zilele de 22 și 24 septembrie 2015

Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului şi-a desfăşurat
lucrările în zilele de 22 și 24 septembrie 2015.
Lucrările comune ale Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea
teritoriului și Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi din 22 septembrie a.c. orele
13:00 au fost conduse de domnul deputat Nica Nicolae-Ciprian, vicepreşedinte al
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi.
Pe ordinea de zi a şedinţei comune a figurat următoarele puncte:
1.Pl.x 429/2015 - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare
2.Pl.x 492/2015 - Propunere legislativă pentru pentru modificarea şi completarea
alin.(2) al art.15 din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali
La punctul 1 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost adoptă cu
majoritate de voturi.
La punctul 2 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost adoptă cu
unanimitate de voturi.
Lucrările Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului din 22
septembrie a.c. orele 14:00 au fost conduse de domnul deputat Laurențiu Nistor,
vicepreședinte al Comisiei.
Domnul vicepreședinte Laurențiu Nistor, a supus la vot suplimentarea ordinii de
zi cu următorul punct:
PL.x 548/2015 - Proiect de Lege privind stimularea participării în învăţământul
preşcolar a copiilor provenind din familii dezavantajate

Supusă la vot, propunerea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.
Pe ordinea de zi a şedinţei din data de 22 septembrie 2015, orele 14:00, au
figurat următoarele puncte:
AVIZE
1. PL.x 451/2015 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice
2. PL.x 474/2015 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonaţei de urgenţă a
Guvernului nr.10/2015 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice
3. PL.x 509/2015 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.13/2015 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale
pentru Achiziţii Publice
4. PL.x 564/2015 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr.20/2015 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2015
SESIZĂRI ÎN FOND
5. Pl.x 36/2015 - Propunere legislativă privind transmiterea unui bun aflat în
domeniul public al unei unităţi administrativ teritoriale
6. PL.x 100/2015 - Proiect de Lege pentru modificarea art. 31 din Legea nr.
153/2011 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor
7. Pl.x 208/2015 - Propunere legislativă pentru completarea art.99 din Legea
nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici
8. Pl.x 291/2015 - Propunere legislativă privind trecerea în proprietatea consiliilor
locale a locuinţelor de serviciu aflate în proprietatea Statului şi administrate de Societatea
Naţională a Sării S.A. Sucursala Exploatarea Minieră Rm.Vâlcea
9. Pl.x 470/2015 - Proiect de Lege pentru completarea art.32 din Legea serviciului
de alimentare cu apă şi de canalizare nr.241/2006
10. Pl.x 424/2015 - Propunere legislativă privind modificarea alin.(5) al art.41 din
Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată
11. Pl.x 692/2015 - Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.50/1991
privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
La punctul 1 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost
amânată 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, respectivul proiect de Lege a fost avizat
favorabil cu unanimitate de voturi.
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La punctul 4 al ordinii de zi, respectivul proiect de Lege a fost avizat
favorabil cu majoritate de voturi.
La punctul 5 al ordinii de zi, respectivul proiect de Lege a fost respins cu
majoritate de voturi.
La punctul 6 al ordinii de zi, respectivul proiect de Lege a fost adoptat cu
unanimitate de voturi.
La punctul 7 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost amânată
cu unanimitate de voturi.
La punctul 8 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost amânată
cu unanimitate de voturi.
La punctul 9 al ordinii de zi, respectivul proiect de Lege a fost respins cu
unanimitate de voturi.
La punctul 10 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost respinsă
cu unanimitate de voturi.
La punctul înscris suplimentar al ordinii de zi, respectivul proiect de Lege a
fost amânat cu unanimitate de voturi.
În ziua de 24 septembrie 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 22 septembrie 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), Avram
Constantin (ALDE), Babuş Radu (PSD), Boboc Valentin Gabriel (PSD), Bucura Oprescu Simona (PSD), Călin Ion (PSD), Ciolacu Ion-Marcel (PSD), Dragnea Nicolae
Liviu (PSD) a fost înlocuit de Cornel Itu (PSD), Frăticiu Gheorghe (PSD), Motreanu
Dan-Ștefan (PNL), 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 Dobre Victor Paul (PNL), domnul deputat Almăjanu Marin
(PNL) și domnul deputat Oajdea Daniel Vasile (ND) nu au participat la lucrările
comisiei.
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La lucrările Comisiei din 24 septembrie 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 (ALDE), Babuş Radu (PSD), Boboc Valentin Gabriel (PSD), Bucura Oprescu Simona (PSD), Călin Ion (PSD), Ciolacu Ion-Marcel (PSD), Frăticiu
Gheorghe (PSD), Motreanu Dan-Ștefan (PNL), Ioan Oltean (PNL), Palăr Ionel (PNL),
Popescu Florin Aurelian (neafiliat), Răţoi Neculai (PSD), Simionescu Adrian
Constantin (PSD), Surdu Raluca (PNL), Urcan Ionaș-Florin (PNL).
Domnul deputat Dobre Victor Paul (PNL), domnul deputat Almăjanu Marin
(PNL), domnul deputat Dragnea Nicolae-Liviu (PSD) și domnul deputat Oajdea
Vasile Daniel (ND) nu au participat la lucrările comisiei. .
VICEPREŞEDINTE,

SECRETAR,

LAURENȚIU NISTOR

RADU BABUȘ

Întocmit:
Consilier parlamentar, Andrei-Alexandru CHITIC
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