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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
din 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 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 către 
domnul deputat Marin Almăjanu, preşedintele Comisiei pentru administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului. 
 
 În data de 18, 19 şi 20 februarie 2014 pe ordinea de zi 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 
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 
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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, 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 
majoritate de voturi. 
La punctul 3 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost avizată negativ cu 
majoritate de voturi. 
La punctul 4 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost avizată negativ cu 
majoritate de voturi. 
La punctul 5 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost adoptată cu majoritate 
de voturi. 
La punctul 6 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost respinsă cu 
unanimitate de voturi. 
La punctul 7 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost redirecţionată 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. 
La punctul 8 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost amânată cu termen de 
două săptămâni, cu unanimitate de voturi. 
La punctul 9 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost respinsă cu majoritate 
de voturi. 
La punctul 10 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost respinsă cu 
majoritate de voturi. 
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 La lucrările Comisiei din 18 februarie 2014 din totalul celor 25 de membri au fost 
prezenţi 22 deputaţi, după cum urmează: 
 
Almăjanu Marin (PNL), Cseke Attila-Zoltán (UDMR), Nistor Laurenţiu (PSD), Ciolacu 
Ion-Marcel (PSD), Avram Constantin (PC), Babuş Radu (PSD), Boboc Valentin Gabriel 
(PSD), Simona BUCURA-OPRESCU (PSD), Călin Ion (PSD), Chebac Eugen (PSD), 
Dobre Victor Paul (PNL), Frăticiu Gheorghe (PSD), Gheorghe Florin (PDL), Horga 
Vasile (PNL), Marocico Ion (Mino.), Oajdea Daniel Vasile (PP-DD), Popescu Florin 
Aurelian (PDL), Răţoi Neculai (PSD), Simionescu Adrian Constantin (PSD), Surdu 
Raluca (PNL), Urcan Ionaş-Florin (PDL), Vlădoiu Aurel (PSD). 
 
Domnul ministru Dragnea Nicolae-Liviu (PSD), domnul deputat Fonta Nuţu (PP-DD), şi 
domnul deputat Oltean Ioan (PDL), nu au participat la lucrările comisiei. 
 
La lucrările Comisiei din 19 şi 20 februarie 2014 din totalul celor 25 de membri au fost 
prezenţi 22 deputaţi, după cum urmează: 
 
Almăjanu Marin (PNL), Cseke Attila-Zoltán (UDMR), Nistor Laurenţiu (PSD), Ciolacu 
Ion-Marcel (PSD), Avram Constantin (PC), Babuş Radu (PSD), Boboc Valentin Gabriel 
(PSD), Simona BUCURA-OPRESCU (PSD), Călin Ion (PSD), Chebac Eugen (PSD), 
Dobre Victor Paul (PNL), Frăticiu Gheorghe (PSD), Gheorghe Florin (PDL), Horga 
Vasile (PNL), Oajdea Daniel Vasile (PP-DD), Popescu Florin Aurelian (PDL), Răţoi 
Neculai (PSD), Simionescu Adrian Constantin (PSD), Surdu Raluca (PNL), Urcan Ionaş-
Florin (PDL), Vlădoiu Aurel (PSD). 
 
Domnul ministru Dragnea Nicolae-Liviu (PSD), domnul deputat Fonta Nuţu (PP-DD), şi 
domnul deputat Oltean Ioan (PDL), nu au participat la lucrările comisiei. 
Domnul deputat Marocico Ion (Mino.) a fost înlocuit de domnul deputat Ghera Giureci-
Slobodan (Mino.). 
 
 Lucrările Comisiei din data de 19 şi 20 februarie 2014 s-au desfăşurat în cadrul 
grupurilor de lucru constituite în vedere studierii iniţiativelor legislative de pe ordinea de 
zi. 
 

PREŞEDINTE, 

Marin ALMĂJANU 

SECRETAR, 

Ion-Marcel CIOLACU 

 
 
 
Întocmit, 
Consilier, Alina Tănase 
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