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PROCES VERBAL 

din zilele de 12,13,14 și 15 mai 2014 
 
Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului şi-a desfăşurat 

lucrările în zilele de  12,13,14 și 15 mai 2014. 
 
La lucrările Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului în 

zilele de 12,13,14 și 15 mai a.c., din numărul de 24 membri ai Comisiei au fost 
prezenţi 21 deputaţi, neparticipând la lucrările comisiei:  Domnul ministru Dragnea 
Nicolae-Liviu (PSD), domnul deputat Oltean Ioan (PDL)  și domnul Oajdea Daniel 
Vasile (PP-DD) nu au participat la lucrările Comisiei. 
 
 Lucrările şedinţei din 13 mai 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 13 mai 2014 au figurat următoarele puncte: 
 

AVIZE 
 

1. PLx. 175/2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței 
de Urgență nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a 
contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de 
servicii; 

2. Plx. 177/2014 Propunere legislativă pentru înființarea Regiei Monopolurilor Statului; 
3. PLx. 183/2014 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 

nr.4/2014 privind operaționalizarea Registrului electoral și pentru modificarea Legii 
nr.33/2007 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul 
European, precum și unele măsuri pentru buna organizare și desfășurare a alegerilor 
pentru Parlamentul European din anul 2014; 

4. PLx. 185/2014 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.10/2014 privind unele măsuri temporare în vederea consolidării cadrului normativ 
necesar aplicării unor dispoziții din Legea nr.9/1998 privind acordarea de 
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compensații cetățenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar 
în urma aplicării Tratatului dintre România și Bulgaria, semnat la Craiova la 7 
septembrie 1940, precum și din Legea nr.290/2003 privind acordarea de despăgubiri 
sau compensații cetățenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, 
reținute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord și Ținutul Herța, ca urmare a 
stării de război și a aplicării Tratatului de Pace între România și Puterile Aliate și 
Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947; 

5. PLx. 190/2014 Proiect de Lege privind unele măsuri pentru reabilitarea structurilor 
de primire turistică situate în stațiuni turistice și balneoclimaterice, de interes 
național; 

6. PLx. 191/2014 Proiect de Lege - Legea viei și vinului în sistemul organizării comune 
a pieței vitivinicole; 

7. PLx. 192/2014 Proiect de Lege pentru completarea Ordonanței Guvernului 
nr.27/2011 privind transporturile rutiere; 

8. Plx. 195/2014 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.27 din Legea 
nr.92/2007 privind transportul public local; 

9.  Plx. 199/2014 Propunere legislativă privind instituirea Zilei Naționale a Literaturii 
Române; 

10.  Plx. 200/2014 Propunere legislativă privind declararea Zilei Înălțării Domnului -Ziua 
Eroilor, sărbătoare națională legală, zi nelucrătoare; 

11.  Plx. 205/2014 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.76/2002 privind 
sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă; 

12.  Plx. 206/2014 Propunere legislativă privind acordarea unor facilități cu caracter 
cultural cu ocazia celebrării căsătoriilor de lungă durată. 

 
 
La punctul 1 al ordinii de zi a fost prezentată propunerea legislativă pentru 

modificarea și completarea Ordonanței de Urgență nr.34/2006 privind atribuirea 
contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a 
contractelor de concesiune de servicii (Plx. 175/2014), ce are ca obiect de 
reglementare completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2006 privind 
atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări 
publice și a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări și 
completari prin Legea nr.337/2006, cu modificările și completările ulterioare, în 
sensul introducerii obligativității ca autoritatea contractantă să precizeze, în 
documentația de atribuire, informații referitoare la unele clauze contractuale speciale, 
precum și a obligației potențialilor ofertanți de a vizita amplasamentul lucrărilor de 
construcții. 

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 1 aprilie 2014, Consiliul Legislativ avizează favorabil 
propunerea legislativă, Guvernul nu susține adoptarea acestei inițiative legislative.  

Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost avizată negativ 
cu unanimitate de voturi. 
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La punctul 2 al ordinii de zi propunerea legislativă pentru înființarea Regiei 
Monopolurilor Statului (Plx. 177/2014), a fost amânată ca urmare a suspendării 
ședinței Comisiei din lipsă de cvorum. 

 
La punctul 3 al ordinii de zi proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de 

urgență a Guvernului nr.4/2014 privind operaționalizarea Registrului electoral și 
pentru modificarea Legii nr.33/2007 privind organizarea și desfășurarea alegerilor 
pentru Parlamentul European, precum și unele măsuri pentru buna organizare și 
desfășurare a alegerilor pentru Parlamentul European din anul 2014 (Plx. 183/2014) a 
fost amânat ca urmare a suspendării ședinței Comisiei din lipsă de cvorum. 

 
La punctul 4 al ordinii de zi proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de 

urgență a Guvernului nr.10/2014 privind unele măsuri temporare în vederea 
consolidării cadrului normativ necesar aplicării unor dispoziții din Legea nr.9/1998 
privind acordarea de compensații cetățenilor români pentru bunurile trecute în 
proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România și Bulgaria, 
semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum și din Legea nr.290/2003 privind 
acordarea de despăgubiri sau compensații cetățenilor români pentru bunurile 
proprietate a acestora, sechestrate, reținute sau rămase în Basarabia, Bucovina de 
Nord și Ținutul Herța, ca urmare a stării de război și a aplicării Tratatului de Pace 
între România și Puterile Aliate și Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947 
(PLx. 185/2014), a fost amânat ca urmare a suspendării ședinței Comisiei din lipsă de 
cvorum. 

 
La punctul 5 al ordinii de zi proiectul de Lege privind unele măsuri pentru 

reabilitarea structurilor de primire turistică situate în stațiuni turistice și 
balneoclimaterice, de interes național (PLx. 190/2014), a fost amânat ca urmare a 
suspendării ședinței Comisiei din lipsă de cvorum. 

 
 
La punctul 6 al ordinii de zi proiectul de Lege - Legea viei și vinului în 

sistemul organizării comune a pieței vitivinicole (PLx. 191/2014), a fost amânat ca 
urmare a suspendării ședinței Comisiei din lipsă de cvorum. 

 
La punctul 7 al ordinii de zi proiectul de Lege pentru completarea Ordonanței 

Guvernului nr.27/2011 privind transporturile rutiere (PLx. 192/2014), a fost amânat 
ca urmare a suspendării ședinței Comisiei din lipsă de cvorum. 

 
La punctul 8 al ordinii de zi propunerea legislativă pentru modificarea alin.(1) 

al art.27 din Legea nr.92/2007 privind transportul public local (Plx. 195/2014), a fost 
amânată ca urmare a suspendării ședinței Comisiei din lipsă de cvorum. 
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La punctul 9 al ordinii de zi propunerea legislativă privind instituirea Zilei 
Naționale a Literaturii Române (Plx. 199/2014), a fost amânată ca urmare a 
suspendării ședinței Comisiei din lipsă de cvorum. 

 
La punctul 10 al ordinii de zi propunerea legislativă privind declararea Zilei 

Înălțării Domnului -Ziua Eroilor, sărbătoare națională legală, zi nelucrătoare (Plx. 
200/2014), a fost amânată ca urmare a suspendării ședinței Comisiei din lipsă de 
cvorum. 

 
La punctul 11 al ordinii de zi propunerea legislativă pentru completarea Legii 

nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de 
muncă (Plx. 205/2014), a fost amânată ca urmare a suspendării ședinței Comisiei din 
lipsă de cvorum. 

 
La punctul 12 al ordinii de zi propunerea legislativă privind acordarea unor 

facilități cu caracter cultural cu ocazia celebrării căsătoriilor de lungă durată (Plx. 
206/2014), a fost amânată ca urmare a suspendării ședinței Comisiei din lipsă de 
cvorum. 
 

 
În zilele de 12,14 și 15 mai 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, 

Marin ALMĂJANU 

SECRETAR, 

Radu BABUȘ 

 
 
 
 
Întocmit, 
Expert parlamentar, Andrei-Alexandru CHITIC 
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