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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
din zilele de 11, 12 şi 13 martie 2014 

 
Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului şi-a desfăşurat 

lucrările în zilele de  11, 12 şi 13 martie 2014 
 
 La şedinţa din 11 martie a.c. au participat ca invitaţi: domnul Radu Podgorean -  

Secretar de Stat în cadrul Ministerului Afacerilor Externe, domnul Pietro Pavoni -  
consilier Ministru Afacerilor Externe, domnul Caralicea Ciprian - Secretar General - 
Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, Toma Cimpeanu - 
Secretar de Stat -  Ministerul pentru Societatea Informațională și domnul Munteanu 
Cristian -  director de cabinet în cadrul Ministerului pentru Societatea Informațională. 

 
 Lucrările şedinţei din 11 martie a.c. au fost conduse de către domnul deputat 
Marin Almăjanu, preşedintele Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea 
teritoriului. 
 

Având în vedere propunerea venită din partea domnului deputat Marian Neacșu, 
Liderul Grupului parlamentar al Partidului Social Democrat, domnul preşedinte Marin 
Almăjanu a prezentat propunerea Grupului parlamentar al al Partidului Social 
Democrat de numire a domnului deputat Radu Babuș în funcţia de secretar al 
Comisiei pentru administraţie publică și amenajarea teritoriului. 

 
  Membrii Comisiei au horărât, cu unanimitate de voturi, numirea domnului 
deputat Radu Babuș în funcţia de secretar al Comisiei pentru administraţie publică și 
amenajarea teritoriului. 
 
 Pe ordinea de zi a şedinţei din data de 11 martie 2014 au figurat următoarele 
puncte: 
 
 
 

AVIZE 
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1.  Pl-x 44/2014 Propunere legislativă pentru completarea art. II din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr.14/2003 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.142/2000 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei 
SAPARD pentru implementarea tehnică şi financiară a Instrumentului special de 
preaderare pentru agricultură şi dezvoltare rurală; 

2. Pl-x 56/2014 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.33/2007 privind 
organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

3. PL-x 64/2014 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.7/2014 pentru stabilirea mecanismului financiar necesar punerii în aplicare a 
Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind 
implementarea programului de asistenţă tehnică şi financiară în baza unui ajutor 
financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de România 
Republicii Moldova, semnat la Bucureşti la 27 aprilie, şi a protocolului adiţional la 
acesta, semnat la Chişinău la 23 septembrie 2010 şi a celui de-al doilea Protocol 
adiţional la Acord, semnat la Bucureşti la 10 august 2011 şi la Chişinău la 16 august 
2011; 

4. PL-x 68/2014 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.113/2013 privind unele măsuri bugetare şi pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi 
adecvarea capitalului; 

5. PL-x 70/2014 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.105/2011 
privind gestionarea şi utilizare fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanţării 
publice naţionale, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană"; 

6. PL-x 71/2014 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea art.59 din Legea 
nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap; 

7. Pl-x 82/2014 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate. 

 
 

SESIZĂRI ÎN FOND 
 

8.  Pl-x 773/2010 Propunere legislativă pentru completarea art.6 din Ordonanţa de 
urgenţă nr.18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe; 

9. Pl-x 589/2011 Proiectul Legii serviciului de administrare a domeniului public şi privat 
al unităţilor administrativ-teritoriale; 

10. PL-x 245/2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcționalității 
administrației publice locale, a numărului de posturi și reducerea cheltuielilor la 
instituțiile și autoritățile publice, din subordinea, sub autoritatea sau coordonarea 
Guvernului ori a ministerelor; 

11. PL-x 429/2013 Proiect de Lege pentru completarea art.6 din Legea nr.52/2003 privind 
transparența decizională în adminstrația publică; 
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12. Pl-x 437/2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 
nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului; 

13. Pl-x 464/2013 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii 
nr.188/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare, republicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I-a nr.365 din 29 mai 2007; 

14. Pl-x 57/2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.35/2008 
pentru alegerea Camerei Deputaților și Senatului și pentru modificarea și completarea 
Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii 
administrației publice locale nr.215/2001 și a Legii nr.393/2004 privind Statutul 
aleșilor locali. 

 
La punctul 1 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost avizată negativ cu 
majoritate de voturi. 
La punctul 2 al ordinii de zi respectiva propunere legislativă a fost avizată negativ cu 
unanimitate de voturi. 
La punctul 3 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost a fost avizat favorabil cu 
unanimitate de voturi. 
La punctul 4 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost a fost avizat favorabil cu 
majoritate de voturi. 
La punctul 5 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost a fost avizat favorabil cu 
unanimitate de voturi. 
La punctul 6 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost a fost avizat favorabil cu 
unanimitate de voturi. 
La punctul 7 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost avizată negativ cu 
unanimitate de voturi. 
La punctul 8 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost adoptată cu majoritate 
de voturi. 
La punctul 9 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost a fost amânat două 
săptămâni. 
La punctul 10 al ordinii de zi, potrivit Deciziei Curții Constituționale nr.55 din 5 
februarie 2014 membrii Comisiei au adoptat proiectul de Lege privind respingerea 
Ordonanței de Urgență nr. 77/2013 cu unanimitate de voturi.  
La punctul 11 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost a fost respins 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 
unanimitate de voturi. 
La punctul 14 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost respinsă cu 
unanimitate de voturi. 
 
 La lucrările Comisiei din 11, 12 şi 13 martie 2014 din totalul celor 25 de membri 
au fost prezenţi 23 deputaţi, după cum urmează: 
 



 

 

 

4

Almăjanu Marin (PNL), Cseke Attila- Zoltán (UDMR), Nistor Laurenţiu (PSD), 
Babuş Radu (PSD), Avram Constantin (PC), Boboc Valentin Gabriel (PSD), Simona 
BUCURA-OPRESCU (PSD), Călin Ion (PSD), Ciolacu Ion-Marcel (PSD), Chebac Eugen 
(PSD), Dobre Victor Paul (PNL), Fonta Nuţu (PSD), Frăticiu Gheorghe (PSD), Gheorghe 
Florin (neafiliat), Horga Vasile (PNL), Oajdea Daniel Vasile (PP-DD), Palăr Ionel (PNL), 
Popescu Florin Aurelian (neafiliat), Răţoi Neculai (PSD), Simionescu Adrian Constantin 
(PSD), Surdu Raluca (PNL), Urcan Ionaş-Florin (PDL), Vlădoiu Aurel (PSD). 
 
 Domnul ministru Dragnea Nicolae-Liviu (PSD) și domnul deputat Oltean Ioan 
(PDL) nu au participat la lucrările comisiei. 
 
 Lucrările Comisiei din zilele de 12 şi 13 martie 2014 s-au desfăşurat în cadrul 
grupurilor de lucru constituite în vedere studierii iniţiativelor legislative de pe ordinea de 
zi. 
 
 

PREŞEDINTE, 

Marin ALMĂJANU 

SECRETAR, 

Radu BABUȘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit, 
Expert parlamentar, Andrei-Alexandru CHITIC 

http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=135&cam=2&leg=2012
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=143&cam=2&leg=2012
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=143&cam=2&leg=2012
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=269&cam=2&leg=2012
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=391&cam=2&leg=2012

	    Bucureşti, 17 martie 2014
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