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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
din zilele de 17 şi 19 martie 2015 

 
 Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului şi-a desfăşurat 
lucrările în zilele de 17 şi 19 martie 2015. 
 
 La şedinţa Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului din 
17 martie a.c., au participat ca invitaţi: doamna Anca Ionescu, Secretar de stat şi 
doamna Erika Popp,consilier afaceri europene în cadrul Ministerul Energiei, IMM-
urilor şi Mediului de Afaceri, doamna Irina Alexe, Chestor de poliţie, Secretar general 
adjunct, domnul Nicolae Cornea, Inspector general IGSU, domnul Benone Duduc, Şef 
Directia Prevenire IGSU, în cadrul Ministerului Admnistraţiei şi Internelor, domnul 
Ştefan Nanu, Director General şi doamna Liliana Mitre, şef serviciu în cadrul 
Ministerului Finanţelor Publice, domnul Ciprian Ardelean, Consilier de Stat 
Cancelaria Primului-Ministru al Guvernului României. 
 
 Lucrările şedinţei  din 17 martie a.c., au început la ora 14.30 şi au fost conduse 
de către domnul deputat Marin Almăjanu, preşedintele Comisiei pentru administraţie 
publică şi amenajarea teritoriului. 
 Pe ordinea de zi a şedinţei  din data de 17 martie 2015, au figurat următoarele 
puncte: 

  
AVIZE 

 
 1. PL.x 66/2015 Propunere legislativă pentru modificarea Legii 90/2001 privind 
organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor; 
 2. PL.x 576/2015 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; 
 3. PL.x 29/2015 Proiect de Lege privind incubatoarelor de afaceri; 
 4. PL.x 191/2015 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în 
anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice; 
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 5. PL.x 209/2015 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr. 2/2015 pentru reglementarea unor măsuri bugetare; 
  
  
 

SESIZĂRI ÎN FOND 
 
 
 6. Plx. 23/2014 Propunere legislativă pentru înfiinţarea ghişeului unic pentru 
înmatricularea autovehiculelor; 
 7. PL.x 25/2015 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.76/2014 privind modificarea unor acte normative şi pentru aprobarea 
plăţii cotizaţiei anuale a României ca membru în Parteneriatul pentru o Guvernare 
Deschisă (Open Government Partnership); 
 8.  PLx. 192/2014 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.89/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în 
domeniul managementului situaţiilor de urgenţă şi al apărării împotriva incendiilor;        
 
  

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

 
 La punctul 2 al ordinii de zi, respectivul proiect de Lege a fost amânat cu o 

săptămână cu unanimitate de voturi. 
 

La punctul 3 al ordinii de zi, respectivul proiect de Lege a fost avizat favorabil 
cu unanimitate de voturi. 

 
La punctul 4 al ordinii de zi, respectivul proiect de Lege a fost amânat cu o 

săptămână cu unanimitate de voturi. 
 
La punctul 5 al ordinii de zi, respectivul proiect de Lege a fost  avizat 

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

cu o săptămână cu unanimitate de voturi de voturi. 
 
La punctul 7 al ordinii de zi, respectivul proiect de Lege a fost adoptat în 

forma adoptată de Senat cu unanimitate de voturi. 
 
 
La punctul 8 al ordinii de zi, respectivul proiect de Lege a fost adoptat cu 

unanimitate de voturi. 
 



 

 

 

3

 În ziua de 19 martie 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  17 martie 2015 din totalul celor 22 de membri au fost 
prezenţi 20 deputaţi, după cum urmează:     
 
Almăjanu Marin (PNL), 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 Daniel Vasile (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 Motreanu 
Dan Ştefan (PNL) nu au participat la lucrările comisiei. 
 
 La lucrările Comisiei din  19 martie 2015 din totalul celor 22 de membri au fost 
prezenţi 19 deputaţi, după cum urmează:  
 
Almăjanu Marin (PNL), Chebac Eugen (PSD), 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 Daniel Vasile 
(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), domnul deputat Motreanu Dan 
Ştefan (PNL) şi domnul deputat Cseke Attila-Zoltan (UDMR) nu au participat la 
lucrările comisiei. 
  
 
  
 

PREŞEDINTE, 

Marin ALMĂJANU 

SECRETAR, 

Radu BABUŞ 

 
 
 
 
Întocmit,   Consilier parlamentar, Elena Hrincescu 
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