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PROCES VERBAL 
din zilele de 18, 19 şi 20 februarie 2014 

 
Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului şi-a desfăşurat 

lucrările în zilele de  18, 19 şi 20 februarie 2014. 
 
La lucrările Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului în 

zilele de 18, 19 şi 20 februarie a.c., din numărul de 25 membri ai Comisiei au fost 
prezenţi 22 deputaţi, ne participând la lucrările comisiei:  domnul ministru Dragnea 
Nicolae-Liviu (PSD), domnul deputat Fonta Nuţu (PP-DD) şi domnul deputat Oltean 
Ioan (PDL). 

În data de 19 şi 20 februarie a.c. domnul deputat Marocico Ion (Mino.) a fost 
înlocuit de domnul deputat Ghera Giureci-Slobodan (Mino.). 

 
 La şedinţa din 18 februarie a.c. au participat ca invitaţi: doamna Cătălina Şuţa, 
expert Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, domnul Alexandru 
Răsboiu, manager public Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, 
domnul Cristian Petcu, Secretar de Stat Ministerul Culturii, domnul Horia Irimia, 
Secretar de Stat Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi doamna 
Anca Ginavar, şef serviciu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei 
Publice. 
 
 Lucrările şedinţelor din 18, 19 şi 20 februarie a.c. au fost conduse de domnul 
deputat Marin Almăjanu, preşedintele Comisiei pentru administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului. 
 
 Pe ordinea de zi a şedinţei din data de 18 februarie 2014 au figurat următoarele 
puncte: 

AVIZE 
 

1.  PL-x 22/2014 Propunere legislativă pentru completarea şi modificarea Legii 
nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea 

http://www.cdep.ro/pls/dic/cd.home1�
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=135&cam=2&leg=2012
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=208&cam=2&leg=2012
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.gp?idg=6&leg=2012
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=145&cam=2&leg=2012
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.gp?idg=6&leg=2012
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demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi 
sancţionarea corupţiei 

2. PL-x 24/2014 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 284 din 
28 decembrie 2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri 
publice 

3. PL-x 25/2014 Propunere legislativă privind economia socială 
4. PL-x  29/2014 Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii 

nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap 
 
 

SESIZĂRI ÎN FOND 
 

5.  PL-x 32/2014 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.152 
din 15 iulie 1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe 

6.  PL-x 531/2013 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea 
şi completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice 
locale nr.215/2001 şi a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali 

7.  PL-x 459/2013 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea art.15 din Legea 
nr.24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din zonele urbane 

8. PL-x 563/2013 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.50/1991 privind 
autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare 

9. PL-x 585/2013 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii 

10.  PL-x 654/2013 Propunere legislativă pentru modificarea Legii 215 din 2001 a 
administraţiei publice locale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr.123 din 20 februarie 2007 

  
 

La punctul 1 al ordinii de zi a fost prezentată Propunerea legislativă pentru 
completarea şi modificarea Legii nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea 
transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de 
afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei (PL-x 22/2014), ce are ca obiect 
modificarea şi completarea Legii nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea 
transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de 
afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor organice, 
Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a respins propunerea 
legislativă în şedinţa din 4 februarie 2014, Consiliul Legislativ avizează favorabil 
propunerea legislativă, Guvernul nu susţine propunerea legislativă.  

Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost avizată negativ 
cu majoritate de voturi. 
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La punctul 2 al ordinii de zi a fost prezentată Propunerea legislativă pentru 

modificarea şi completarea Legii 284 din 28 decembrie 2010 privind salarizarea 
unitară a personalului plătit din fonduri publice (PL-x 24/2014), ce are ca obiect de 
reglementare modificarea Anexei nr. III Capitolul I pct.2 lit. a) din Legea - cadru 
nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu 
modificările ulterioare, care constă în eliminarea funcţiilor de medic rezident şi a 
funcţiilor de farmacist rezident din grila de salarizare. 

S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor ordinare, 
Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a respins propunerea 
legislativă în şedinţa din 4 februarie 2014, Consiliul Legislativ avizează favorabil 
propunerea legislativă, Guvernul nu susţine propunerea legislativă.  

Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost avizată negativ 
cu majoritate de voturi. 

 
La punctul 3 al ordinii de zi a fost prezentată Propunerea legislativă privind 

economia socială (PL-x 25/2014), ce are ca obiect reglementarea domeniului 
economiei sociale, a cadrului general de organizare şi funcţionare a întreprinderilor 
care desfăşoară activităţi în acest domeniu, stabilirea măsurilor de promovare a 
economiei sociale, precum şi stabilirea competenţelor autorităţilor administraţiei 
publice centrale şi locale în domeniu. 

S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor ordinare, 
Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a respins propunerea 
legislativă în şedinţa din 4 februarie 2014, Consiliul Legislativ avizează favorabil 
propunerea legislativă, Guvernul nu susţine propunerea legislativă.  

Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost avizată negativ 
cu majoritate de voturi. 

 
La punctul 4 al ordinii de zi a fost prezentată Propunerea legislativă privind 

modificarea şi completarea Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea 
drepturilor persoanelor cu handicap (PL-x  29/2014), ce are ca obiect modificarea 
Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul includerii 
în rândul persoanelor cu handicap pentru care se achită prestaţii sociale, a copiilor 
diagnosticaţi cu fenilcetonurie, celiakie şi hepatită cronică. 

S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor organice, 
Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a respins propunerea 
legislativă în şedinţa din 4 februarie 2014, Consiliul Legislativ avizează favorabil 
propunerea legislativă, Guvernul nu susţine propunerea legislativă.  

Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost avizată negativ 
cu majoritate de voturi. 

La punctul 5 al ordinii de zi a fost prezentată Propunerea legislativă pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.152 din 15 iulie 1998 privind înfiinţarea Agenţiei 
Naţionale pentru Locuinţe (PL-x 32/2014), ce are ca obiect modificarea şi 
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completarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru 
Locuinţe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul eliminării 
condiţiei obligatorii de achitare integrală a preţului locuinţei la data încheierii 
contractului de vânzare - cumpărare, iar vânzarea locuinţelor destinate tinerilor să se 
efectueze cu posibilitatea achitării preţului în rate. 

S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor ordinare, 
Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a respins propunerea 
legislativă în şedinţa din 5 februarie 2014, Consiliul Legislativ avizează favorabil 
propunerea legislativă, Guvernul nu susţine propunerea legislativă.  

Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost adoptată cu 
unanimitate de voturi. 

 
La punctul 6 al ordinii de zi a fost prezentată Propunerea legislativă pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a 
Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea 
autorităţilor administraţiei publice locale nr.215/2001 şi a Legii nr.393/2004 privind 
Statutul aleşilor locali (PL-x 531/2013), ce are ca obiect de reglementare modificarea 
şi completarea Legii nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor 
administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr.215/2001 şi a 
Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările 
ulterioare, în scopul introducerii votului alb „atât pe buletinul de vot cat şi în formula 
de calcul a voturilor valabil exprimate”. 

S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor organice, 
Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a respins propunerea 
legislativă în şedinţa din 19 noiembrie 2013, Consiliul Legislativ avizează favorabil 
propunerea legislativă, Guvernul lasă proiectul de lege la latitudinea 
Parlamentului.  

Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost respinsă cu 
unanimitate de voturi. 

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

modificarea şi completarea art.15 din Legea nr.24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din zonele urbane (PL-x 459/2013), ce are ca obiect 
completarea Legii nr.24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi 
din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în 
sensul că deciziile de tăiere a arborilor sănătoşi din spaţiile verzi, luate la nivelul 
administraţiilor publice locale, să nu poată fi puse în aplicare decât după obţinerea 
avizului agenţiei judeţene pentru protecţia mediului. 

Respectivul proiect de lege a fost redirecţionat ca urmare a înfiinţării Comisiei 
pentru mediu şi echilibru ecologic, precum şi ca urmare a aprobării Biroului 
Permanent din 10.02.2014 la acest proiect va face raport Comisia pentru mediu. 
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La punctul 8 al ordinii de zi a fost prezentată Propunerea legislativă pentru 
modificarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare (PL-x 563/2013), ce are ca 
obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr.50/1991 privind 
autorizarea executării lucrărilor de construcţie, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor ordinare, 
Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a respins propunerea 
legislativă în şedinţa din 28 noiembrie 2013, Consiliul Legislativ avizează favorabil 
propunerea legislativă, Guvernul nu susţine propunerea legislativă.  

Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost amânată cu 
termen de două săptămâni, cu unanimitate de voturi. 

 
La punctul 9 al ordinii de zi a fost prezentată Propunerea legislativă pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor 
de construcţii (PL-x 585/2013), ce are ca obiect de reglementare amendarea unor 
dispoziţii ale Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 
construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, propunând, în 
principal, lărgirea categoriei titularilor unor drepturi asupra terenului pe care 
urmează să edifice, să modifice sau să desfiinţeze o construcţie, care pot solicita 
autorizaţia de construire sau desfiinţare. Astfel, iniţiatorii doresc ca, pe lângă titularii 
unor drepturi reale, să poată solicita autorizaţia de construire sau desfiinţare a 
construcţiilor şi titularii unor drepturi de creanţă, dobândite, de exemplu, printr-un 
contract de închiriere, astfel cum se justifică în Expunerea de motive. 

S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor ordinare, 
Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a respins propunerea 
legislativă în şedinţa din 9 decembrie 2013, Consiliul Legislativ avizează favorabil 
propunerea legislativă, Guvernul nu susţine propunerea legislativă.  

Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost respinsă cu 
majoriate de voturi. 

 
La punctul 10 al ordinii de zi a fost prezentată Propunerea legislativă pentru 

modificarea Legii 215 din 2001 a administraţiei publice locale, republicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.123 din 20 februarie 2007 (PL-x 
654/2013), ce are ca obiect modificarea Legii administraţiei publice locale 
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul 
prevederii suspendării de drept a mandatului de consilier local, respectiv de primar, în 
cazul condamnării pentru anumite tipuri de infracţiuni. 

S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor organice, 
Camera Deputaţilor este Primă Cameră Sesizată, Data la care se împlineşte 
termenul constituţional pentru dezbatere si vot final: 02.03.2014, Consiliul 
Legislativ avizează favorabil propunerea legislativă, Guvernul nu susţine 
propunerea legislativă.  
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Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost respinsă cu 
majoritate de voturi. 

 
 
În zilele de 19 şi 20 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. 

 
 

 

                 PREŞEDINTE,                            SECRETAR, 

                         Marin ALMĂJANU                Ion-Marcel CIOLACU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit, 
Consilier, Alina Tănase 
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