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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
din zilele de 25, 26 şi 27 martie 2014 

 
Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului şi-a desfăşurat 

lucrările în zilele de  25, 26 şi 27 martie 2014. 
 

 La şedinţa din 25 martie a.c. au participat ca invitaţi: doamna Irina Alexe - 
Secretar general adjunct în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, domnul Constantin 
Predescu - director în cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, domnul Dinu 
Sofian - ofițer specialist în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, domnul Apostol 
Valentin - director în cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și doamna 
Anca Ginavar - șef serviciu în cadrul Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice. 
 
 Lucrările şedinţei din 25 martie a.c. au fost conduse de domnul deputat Laurențiu 
Nistor, vicepreşedintele Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului. 
 
 Pe ordinea de zi a şedinţei din data de 25 martie 2014 au figurat următoarele 
puncte: 
 

AVIZE 
 

1.  Plx. 62/2014 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.448/2006 privind 
protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap; 

2. PLx. 92/2014 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii serviciilor de 
transport public local nr.92/2007; 

3. Plx. 95/2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 
nr.334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale; 

4. PLx. 96/2014 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.290/2004 
privind cazierul judiciar; 

5. PLx. 98/2014 Proiect de Lege privind modificarea Ordonanței Guvernului nr.14/2007 
pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit 
legii, în proprietatea private a statului, precum și pentru stabilirea altor măsuri; 
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6. PLx. 101/2014 Proiect de Lege pentru modificarea alineatului (1) al art.37 din 
Ordonanța Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor. 

 
 

SESIZĂRI ÎN FOND 
 

7.  Plx. 562/2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea unor acte 
normative în domeniul electoral; 

8. PLx. 599/2013 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.255/2010 
privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor 
obiective de interes national, județean și local; 

9. Pl.x 23/2014 Propunere legislativă pentru înființarea ghișeului unic pentru 
înmatricularea autovehiculelor; 

10. PLx. 39/2014 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.98/2013 privind reglementarea situației juridice a unui imobil și modificarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr.24/2013 pentru modificarea Ordonanței 
Guvernului nr.19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea și utilizarea fondului 
locativ de protocol, proprietate publică a statului, și pentru vânzarea unor imobile, 
proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administrația 
Patrimoniului Protocolului de Stat "; 

11. Plx. 43/2014 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(4) al art.1 din Ordonanța 
de urgență a Guvernului nr.82/2011 privind unele măsuri de organizare a activității de 
îmbunătățiri financiare; 

12. PLx. 91/2014 Proiect de Lege pentru modificarea alin.(3) al art.56 din Legea 
nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul. 

 
La punctul 1 al ordinii de zi, supusă dezbaterilor, respectiva propunere 

legislativă a fost avizată negativ cu majoritate de voturi. 
La punctul 2 al ordinii de zi supus dezbaterilor, respectivul proiect de Lege a 

fost avizat favorabil cu majoritate de voturi. 
La punctul 3 al ordinii de zi, supusă dezbaterilor, respectiva propunere 

legislativă a fost avizată favorabilă cu unanimitatea de voturi. 
La punctul 4 al ordinii de zi, supus dezbaterilor, respectivul proiectul de Lege a 

fost avizat favorabil cu unanimitate de voturi. 
La punctul 5 al ordinii de zi, supus dezbaterilor, respectivul proiectul de Lege a 

fost avizat favorabil cu unanimitate de voturi. 
La punctul 6 al ordinii de zi, supus dezbaterilor, respectivul proiectul de Lege a 

fost avizat favorabil cu unanimitate de voturi. 
La punctul 7 al ordinii de zi, supusă dezbaterilor, respectiva propunere 

legislativă a fost respinsă cu unanimitate de voturi. 
 La punctul 8 al ordinii de zi, supus dezbaterilor, respectivul proiect de Lege a fost 
respins cu unanimitate de voturi. 

La punctul 9 al ordinii de zi, supusă dezbaterilor, respectiva propunere 
legislativă a fost respinsă cu majoritate de voturi. 
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La punctul 10 al ordinii de zi, supus dezbaterilor, respectivul proiect de Lege a 
fost adoptat cu unanimitate de voturi. 

La punctul 11 al ordinii de zi, supusă dezbaterilor, respectiva propunere 
legislativă a fost respinsă cu majoritate de voturi. 

La punctul 12 al ordinii de zi, supus dezbaterilor, respectivul proiect de Lege a 
fost respins cu unanimitate de voturi. 
  
 La lucrările Comisiei din 25, 26 şi 27 martie 2014 din totalul celor 24 de membri 
au fost prezenţi 20 deputaţi, după cum urmează: 
 
Almăjanu Marin (PNL), Nistor Laurenţiu (PSD), Babuş Radu (PSD), Avram Constantin 
(PC), Boboc Valentin Gabriel (PSD), Simona Bucura-Oprescu (PSD), Călin Ion (PSD), 
Chebac Eugen (PSD), Ciolacu Ion-Marcel (PSD), Dobre Victor Paul (PNL), Fonta Nuţu 
(PSD), Frăticiu Gheorghe (PSD), Gheorghe Florin (neafiliat), Horga Vasile (PNL),  Palăr 
Ionel (PNL), Popescu Florin Aurelian (neafiliat), Răţoi Neculai (PSD), Simionescu 
Adrian Constantin (PSD), Surdu Raluca (PNL), Urcan Ionaş-Florin (PDL). 
 
 Domnul ministru Dragnea Nicolae-Liviu (PSD), domnul deputat Cseke Attila-
Zoltán (UDMR), domnul deputat Oltean Ioan (PDL) și domnul deputat Oajdea Daniel 
Vasile (PP-DD) nu au participat la lucrările comisiei. 
 
 Lucrările Comisiei din zilele de 25 şi 26 martie 2014 s-au desfăşurat în cadrul 
grupurilor de lucru constituite în vedere studierii iniţiativelor legislative de pe ordinea de 
zi. 
 
 

VICEPREŞEDINTE, 

Laurențiu NISTOR 

SECRETAR, 

Radu BABUȘ 

 
 
 
 
 
Întocmit, 
Expert parlamentar, Andrei-Alexandru CHITIC 

http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=135&cam=2&leg=2012
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=143&cam=2&leg=2012
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=391&cam=2&leg=2012
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=269&cam=2&leg=2012
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=269&cam=2&leg=2012
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