
 
Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 

COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ ŞI 
AMENAJAREA TERITORIULUI  

 Bucureşti, 2 martie 2015 
 

 
PROCES VERBAL 

din zilele de 24 și 26 februarie 2015 
 
 
Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului şi-a desfăşurat 

lucrările în zilele de 24 și 26  februarie 2015. 
 

 La lucrările şedinţei din ziua de 24 februarie a.c., din numărul de 24 membri 
ai Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului și-au înregistrat 
prezenţa 22 deputaţi, neparticipând la lucrările comisiei domnul ministru Dragnea 
Nicolae-Liviu (PSD) și domnul deputat Babuş Radu (PSD). Domnul deputat 
Almăjanu Marin (PNL) a fost înlocuit de domnul deputat Nicolae Alexandri (PNL).
  
 La lucrările Comisiei din ziua de 26 februarie a.c., din numărul de 23 
membri ai Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului și-au 
înregistrat prezenţa 18 deputaţi. Domnul ministru Dragnea Nicolae-Liviu (PSD) și 
domnii deputați Cseke Attila-Zoltán (UDMR), Babuş Radu (PSD), Motreanu Dan 
Ştefan (PNL) și Oltean Ioan (PNL) nu au participat la lucrările comisiei. 
  

Lucrările Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului din 
ziua de 24 februarie a.c. au început la ora 14.00 în şedinţă comună cu Comisia 
juridică, de disciplină şi imunităţi a Camerei Deputaţilor şi au fost conduse 
concomitent de domnul deputat Ciprian Nica, vicepreşedinte al Comisiei juridice, 
de disciplină şi imunităţi și domnul deputat Laurențiu Nistor, vicepreședinte al 
Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului. 

 
 Pe ordinea de zi a şedinţei comune din data de 24 februarie 2015, a figurat 
următorul punct: 
 PL-x nr. 392/2014 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.55/2014 pentru reglementarea unor măsuri privind 
administraţia publică locală (Reexaminare ca urmare a Deciziei Curții 
Constituționale nr.761/2015). 
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 La data de 11 decembrie 2014 a fost formulată o sesizare de 
neconstituționalitate de către un grup de 130 de deputați și senatori aparținând 
Grupurilor parlamentare ale Partidului Național Liberal și Partidului Democrat 
Liberal.  

Curtea Constituțională, prin Decizia nr.761 din 17 decembrie 2014 a admis 
obiecția de neconstituționalitate formulată și a constatat că prevederile Legii privind 
aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 55/2014 pentru reglementarea 
unor măsuri privind administrația publică locală sunt neconstituționale. 

Curtea Constituțională a decis că Parlamentul, în baza art.115 alin. (8) și 
art.147 alin. (2) din Constituția României, republicată, urmează să reglementeze, 
prin legea de respingere, măsurile necesare cu privire la efectele juridice produse pe 
perioada de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 55/2014 pentru a le 
pune de acord cu decizia Curții Constituționale.  

Curtea Constituţională a constatat că dispozițiile ordonanței de urgență 
încalcă art. 115 alin. (4) din Constituție, întrucât scopul real al ordonanței nu poate 
constitui o situație extraordinară; 

- sunt încălcate prevederile art. 147 alin. (4) din Constituție numai în raport 
cu situația consilierilor locali și județeni; 

- sunt încălcate prevederile art. 1 alin. (5) din Constituție; 
- Curtea Constituțională a reținut faptul că, în baza art. 115 alin. (8) și art. 

147 alin. (2) din Constituție, urmează să reglementeze, prin legea de 
respingere a ordonanței, măsurile necesare cu privire la efectele juridice 
produse pe perioada de aplicare a OUG nr. 55/2014 pentru a le pune de 
acord cu Decizia Curții Constituționale nr. 761/2014. 

 
  Membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi și cei ai Comisiei pentru 
administraţie publică şi amenajarea teritoriului au reexaminat legea în şedinţa din 17 
februarie2015. În urma dezbaterilor, membrii Comisiilor au hotărât, cu majoritate 
de voturi (19 voturi pentru, 12 voturi împotrivă și 3 abțineri), să propună plenului 
Camerei Deputaţilor adoptarea Legii supuse reexaminării cu amendamente 
admise și respinse. 
 În ședința din data de 23 februarie 2015, Camera Deputaților a hotărât, în 
temeiul art. 70 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și 
completările ulterioare, retrimiterea reexaminării Legii privind aprobarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 55/2014 pentru reglementarea unor măsuri 
privind administrația publică locală Comisiei juridice, de disciplină și imunități și 
Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului în vederea unei noi 
examinări și depunerii unui nou raport. 
 Membrii Comisiei juridice, de disciplină și imunități și membrii Comisiei 
pentru administrație publică și amenajarea teritoriului au dezbătut proiectul de  lege 
în ședința comună din data de 24 februarie 2015. 
 Membrii celor două Comisii sesizate în fond au examinat Decizia Curții 
Constituționale nr.761 din 17 decembrie 2014, raportul inițial și amendamentele 
înregistrate la comisii și au hotărât, cu majoritate de voturi (23 voturi pentru, 14 
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voturi împotrivă și 2 abțineri), să propună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea 
Legii supuse reexaminării cu amendamente admise și respinse. 

 
 Lucrările Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului din 
24 februarie a.c. au continuat începând cu ora 15.00 și au fost conduse de domnul 
deputat Laurențiu Nistor, vicepreşedinte al Comisiei. 
  
 La şedinţa Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului din 
24 februarie a.c., au participat ca invitaţi: domnul Micu Ionuț, director în cadrul 
Ministerului Fondurilor Europene, domnul Preda Eugen, consilier și domnul 
Ungureanu Flavius, șef serviciu în cadrul Agenției Naționale pentru Ocuparea 
Forței de Muncă, doamna Papp Erika, consilier în cadrul Ministerului Energiei, 
Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri și domnul Prodan Liviu, 
expert principal în cadrul Ministerului Finanțelor Publice. 
 
 Pe ordinea de zi a şedinţei din data de 24 februarie 2015, au figurat 
următoarele puncte: 
 

AVIZE 
 

 1. PL.x 535/2014 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.47/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor 
apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice 
naţionale aferente acestora; 
 2. PL.x 537/2014 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.61/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.47/2013 privind unele măsuri în domeniul instrumentelor structurale 
care privesc beneficiarii direcţi finanţaţi din fonduri externe nerambursabile, precum 
şi unele măsuri financiare în domeniul ex-ISPA din sectorul transporturi; 
 3. PL.x 539/2014 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.56/2014 privind trecerea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi 
Acvacultură din subordinea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice în 
subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; 
 4. PL.x 575/2014  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.41/2014 privind înfiinţarea Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor 
Rurale, prin reorganizarea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit; 
 5. PL.x 576/2014  Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.44/2014 pentru reglementarea unor măsuri privind recuperarea 
debitelor pentru beneficiile de asistenţă socială, precum şi pentru modificarea 
art.101 din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap; 
  

SESIZĂRI ÎN FOND 
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 6. PL.x 476/2014 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.5/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.196/2008 privind înfiinţarea activităţii de derulare şi gestionare a proiectelor de 
înfrăţire instituţională finanţate de Uniunea Europeană, pentru care România are 
calitate de donator de asistenţă tehnică; 
 7. PL.x 483/2014 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.13/2014 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare; 
 8. 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. 
  

La propunerea membrilor Comisiei, ordinea de zi pentru şedinţa din ziua de 
24 februarie a.c. a fost suplimentată cu Proiectul de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.58/2014 privind stabilirea unor măsuri 
financiare şi pentru modificarea unor acte normative (PL-x nr. 15/2015), după care 
a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 

 
 La punctul 1 al ordinii de zi a fost prezentat proiect de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.47/2014 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.66/2011 privind prevenirea, 
constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor 
europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora (PL.x 535/2014), ce 
are ca obiect de reglementare aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.47/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în 
obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale 
aferente acestora, în scopul flexibilizării nivelului corecţiilor în raport de Ghidul 
aprobat prin Decizia CE nr.C(21031) 9527/19.12.2013. 

S-a arătat că proiectul de Lege se încadrează în categoria legilor ordinare, 
Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a adoptat proiectul de Lege 
în şedinţa din 2 decembrie 2014, Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul 
de Lege. 

Supus dezbaterilor, respectivul proiect de Lege a fost amânat cu 
unanimitate de voturi. 

 
 La punctul 2 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.61/2014 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.47/2013 privind unele măsuri în 
domeniul instrumentelor structurale care privesc beneficiarii direcţi finanţaţi din 
fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri financiare în domeniul ex-
ISPA din sectorul transporturi (Pl.x 537/2014), ce are ca obiect de reglementare 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.52/2014 privind stabilirea unor 
măsuri financiare şi pentru interpretarea unor prevederi legale din cuprinsul art.16 
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din Ordonanţa Guvernului nr.9/2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe 
anul 2014, prin care se propune alocarea, pentru situaţii deosebite, urgente, de 
fonduri suplimentare din Fondul se rezerva bugetară la dispoziţia Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli din domeniul sănătăţii care nu pot fi asigurate din bugetul 
aprobat. 

S-a arătat că proiectul de Lege se încadrează în categoria legilor ordinare, 
Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a adoptat proiectul de Lege 
în şedinţa din 2 decembrie 2014, Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul 
de lege. 

Supus dezbaterilor, respectivul proiect de Lege a fost avizat favorabil cu 
unanimitate de voturi. 

 
 La punctul 3 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.56/2014 privind trecerea Agenţiei 
Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură din subordinea Ministerului Mediului şi 
Schimbărilor Climatice în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 
(PL.x 539/2014), ce are ca obiect de reglementare aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.56/2014 privind trecerea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi 
Acvacultură din subordinea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice în 
subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, avându-se în vedere 
elaborarea unitară şi urgentă a Strategiei Naţionale a Sectorului Pescăresc 2014-
2020, asigurarea finanţării unor programe multianuale din sectorul pescăresc şi 
creşterea gradului de absorbţie a fondurilor europene pentru pescuit. 

S-a arătat că proiectul de Lege se încadrează în categoria legilor ordinare, 
Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a adoptat proiectul de Lege 
în şedinţa din 3 decembrie 2014, Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul 
de Lege. 

Supus dezbaterilor, respectivul proiect de Lege a fost amânat cu 
unanimitate de voturi. 

 
 La punctul 4 al ordinii de zi a fost prezentat  proiectul de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.41/2014 privind înfiinţarea 
Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, prin reorganizarea Agenţiei de Plăţi 
pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (PL.x 575/2014), ce are ca obiect de 
reglementare înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei pentru Finanţarea 
Investiţiilor Rurale, ca instituţie publică, cu personalitate juridică, în subordinea 
Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, finanţată din venituri proprii şi 
subvenţii de la bugetul de stat, prin reorganizarea Agenţiei de Plăţi pentru 
Dezvoltare Rurală şi Pescuit, care se desfiinţează. 

S-a arătat că proiectul de Lege se încadrează în categoria legilor ordinare, 
Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a adoptat proiectul de Lege 
în şedinţa din 8 decembrie 2014, Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul 
de Lege. 
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Supus dezbaterilor, respectivul proiect de Lege a fost amânat cu 
unanimitate de voturi. 

 
La punctul 5 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.44/2014 pentru reglementarea 
unor măsuri privind recuperarea debitelor pentru beneficiile de asistenţă socială, 
precum şi pentru modificarea art.101 din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi 
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (PL.x 576/2014),ce are ca obiect 
de reglementare reglementarea unor măsuri privind recuperarea sumelor 
reprezentând prejudicii/plăţi nelegale din fonduri publice, stabilite de organele de 
control competente, acordate din bugetul de stat alocat Ministerului Muncii, 
Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice sau suportate din bugetele 
locale, cu titlu de beneficii de asistenţă socială, fără perceperea de penalităţi şi 
dobânzi de întârziere sau majorări de întârziere. 

S-a arătat că proiectul de Lege se încadrează în categoria legilor ordinare, 
Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a adoptat proiectul de Lege 
în şedinţa din 8 decembrie 2014, Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul 
de Lege. 

Supus dezbaterilor, respectivul proiect de Lege a fost amânat cu 
unanimitate de voturi. 
 

La punctul 6 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.5/2014 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.196/2008 privind înfiinţarea activităţii de 
derulare şi gestionare a proiectelor de înfrăţire instituţională finanţate de Uniunea 
Europeană, pentru care România are calitate de donator de asistenţă tehnică  (PL.x 
476/2014), ce are ca obiect de reglementare extinderea cadrului legal și la 
contractele de asistență tehnică, creându-se posibilitatea participării instituțiilor 
românești și la implementarea contractelor de asistență tehnică, fiind adăugat în 
însăși denumirea calității de ”Autoritate Administrativă de înfrățire Instituțională, 
sintagma ”Asistență tehnică”, noua denumire fiind Autoritatea Administrativă de 
înfrățire Instituțională și de Asistență Tehnică. Un alt aspect relevant de experiența 
practică, care a necesitat o modificare legislativă, l-a constituit categoria 
cheltuielilor eligibile ce urmează să fie efectuate pentru activitatea de înfrățire 
instituțională. 

S-a arătat că proiectul de Lege se încadrează în categoria legilor ordinare, 
Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a a adoptat proiectul de 
lege în şedinţa din 1 octombrie 2014, Consiliul Legislativ avizează favorabil 
proiectul de Lege. 

Supus dezbaterilor, respectivul proiect de Lege a fost amânat cu 
unanimitate de voturi. 

 
La punctul 7 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.13/2014 privind reglementarea unor măsuri 
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fiscal-bugetare  (PL.x 438/2014), ce are ca obiect reglementarea unor măsuri fiscal-
bugetare, prin modificarea art.2 din Ordonanța de urgență a Guvernului 
nr.101/2011, aprobată cu completări prin Legea nr.382/2013, în sensul stabilirii 
destinației sumelor obținute din vânzarea imobilelor administrate. 

S-a arătat că proiectul de Lege se încadrează în categoria legilor ordinare, 
Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a a adoptat proiectul de 
lege în şedinţa din 1 octombrie 2014, Consiliul Legislativ avizează favorabil 
proiectul de Lege. 

Supus dezbaterilor, respectivul proiect de Lege a fost adoptat cu majoritate 
de voturi (2 abțineri). 

 
La punctul 8 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul 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 (PL.x 553/2014), ce are ca obiect de reglementare 
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, prin care se prevede că instituția deține statutul juridic 
de instituție de interes național, cu personalitate juridică, aflată sub autoritatea 
Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, precum și 
desemnarea membrilor reprezentanți ai confederațiilor sindicale, respectiv ai 
confederațiilor patronale reprezentative la nivel național în structurile tripartite de 
conducere al ANOFM și ale instituțiilor din subordine, prin acordarea câte unui loc 
de drept acestora. 

S-a arătat că proiectul de Lege se încadrează în categoria legilor ordinare, 
Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a adoptat proiectul de lege 
în şedinţa din 3 decembrie 2014, Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul 
de Lege. 

Supus dezbaterilor, respectivul proiect de Lege a fost amânat cu 
unanimitate de voturi. 

 
La punctul introdus suplimentar pe ordinea de zi a fost prezentat proiectul de 

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.58/2014 privind 
stabilirea unor măsuri financiare şi pentru modificarea unor acte normative (PL-x 
nr. 15/2015), ce are ca obiect de reglementare aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.58/2014 privind stabilirea unor măsuri financiare şi pentru 
modificarea unor acte normative, prin reglementarea unor serii de soluții juridice 
pentru rezolvarea unor probleme strategice, extraordinare și obiective, pe care le 
întâmpină autoritățile administrației publice locale. 

 
S-a arătat că proiectul de Lege se încadrează în categoria legilor ordinare, 

Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a adoptat proiectul de lege 
în şedinţa din 5 februarie 2015, Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul 
de Lege. 
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Supus dezbaterilor, respectivul proiect de Lege a fost amânat cu 
unanimitate de voturi. 
 
 În ziua de 26 februarie 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. 
 
 
 

VICEPREŞEDINTE, 

Laurențiu NISTOR 

SECRETAR, 

Constantin AVRAM 

 
 
 
  
Întocmit, 
Consilier parlamentar, Andrei-Alexandru CHITIC  

         Consilier parlamentar, Roxana FERARU 


		2015-05-14T13:47:53+0300
	Nicoleta I. Toma




