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    Bucureşti,  22 septembrie 2014 

 Nr. 4c-6/309                 
 

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
din zilele de 16, 17 și 18 septembrie 2014 

 
Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului şi-a desfăşurat 

lucrările în zilele de  16, 17 și 18 septembrie 2014. 
 

 La şedinţa din 16 septembrie a.c. au participat ca invitaţi: doamna Irina Alexe - 
chestor în cadrul Ministerului Administrației și Internelor și doamna Sirma Caraman - 
Secretar de stat în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice. 
 
 Lucrările şedinţei comune a Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea 
teritoriului și a Comisiei juridică, de disciplină şi imunităţi din 16 septembrie a.c. au 
fost conduse de domnul deputat Liviu-Bogdan Ciucă, preşedintele Comisiei juridice, 
de disciplină şi imunităţi. 
 
 Pe ordinea de zi a şedinţei comune din data de 16 septembrie 2014 a figurat 
următorul punct: 
 

SESIZĂRI ÎN FOND 
 

1.PLx. 392/2014 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.55/2014 pentru reglementarea unor măsuri privind administraţia publică locală. 

 
La punctul 1 al ordinii de zi, respectivul proiect de Lege a fost adoptat cu 

majoritate de voturi. 
  

 La şedinţa din 17 septembrie a.c. au participat ca invitaţi: domnul Codrin 
Scutaru - Secretar de stat în cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și 
Persoanelor Vârstnice, domnul Diaconescu Cătălin - Secretar de stat în cadrul 
Departamentului pentru Ape, Păduri și Piscicultură, doamna Alina Cazanacli - 
Subsecretar de stat în cadrul Ministerului Tineretului și Sportului, domnul Liviu 
Prodan - expert în cadrul Ministerului Finanțelor Publice, doamna Hegedus Csilla - 
Secretar de stat în cadrul Ministerului Culturii și doamna Otilia Sava - Secretar de stat 
în cadrul Ministerului Apărării Naționale. 
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 Lucrările şedinţei din 17 septembrie a.c. au fost conduse de domnul deputat 
Marin Almăjanu, preşedintele Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea 
teritoriului. 
 Domnul președinte Marin Almăjanu a supus la vot suplimentarea ordinii de zi cu 
două puncte aceasta fiind aprobată cu unanimitate de voturi  după cum urmează: 
 

AVIZ 
1.PLx. 381/2014 Proiect de Lege privind unele măsuri referitoare la veniturile medicilor 
de familie care asigură continuitatea asistenţei medicale în centrele de permanenţă; 

 
SESIZARE ÎN FOND 

 
2. PLx. 208/2014 Proiect de Lege pentru organizarea şi desfăşurarea evenimentelor 
dedicate Zilei Naţionale a României -1 Decembrie. 
  
 Pe ordinea de zi a şedinţei din data de 17 septembrie 2014 au figurat următoarele 
puncte: 
 

SESIZĂRI ÎN FOND 
 

 
1. Plx. 152/2014 Propunere legislativă privind declararea zilei de 1 octombrie Ziua 

Persoanelor Vârstnice; 
2. PLx. 165/2014 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul şi acvacultura; 
3. Plx. 167/2014 Propunere legislativă privind transmiterea unei suprafeţe de teren şi a 

unor construcţii din domeniul privat al statului şi din administrarea Autorităţii 
Naţionale pentru Tineret în proprietatea publică a Municipiului Câmpina, judeţul 
Prahova şi în administrarea Consiliului Local Câmpina; 

4. PLx. 171/2014 Proiect de Lege privind crearea Companiei Regionale a Munţilor 
Apuseni; 

5. Plx. 196/2014 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.155/2010- Legea Poliţiei Locale; 

6. Plx. 296/2014 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.11 din 
Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată; 

7. Plx. 298/2014 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.273/2006 privind finanţele publice locale; 

8. Plx. 306/2014 Propunere legislativă privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a 
statului, aflate în administrarea consiliilor judeţene sau a consiliilor locale, închiriate 
asociaţiilor sau fundaţiilor; 

9. Plx. 309/2014 Propunere legislativă privind trecerea în proprietatea consiliilor locale a 
locuinţelor de serviciu aflate în proprietatea Statului şi administrate de Societatea 
Naţională a Sării S.A. Sucursala; 
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10. Plx. 317/2014 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică. 

 
La punctul 1 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost respinsă 

cu unanimitate de voturi. 
 
La punctul 2 al ordinii de zi, respectivul proiect de Lege a fost respins cu 

unanimitate de voturi. 
 
La punctul 3 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost respinsă 

cu unanimitate de voturi. 
 
La punctul 4 al ordinii de zi, respectivul proiect de Lege a fost respins cu 

unanimitate de voturi. 
 
La punctul 5 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost respinsă 

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 respinsă 

cu majoritate de voturi. 
 
La punctul 8 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost respinsă 

cu majoritate 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 unanimitate de voturi. 
 

 Pe ordinea de zi suplimentară a şedinţei din data de 17 septembrie 2014 au 
figurat următoarele puncte: 
 

La punctul 1 al ordinii de zi, respectivul proiectul de Lege a fost avizat 
favorabil cu majoritate de voturi. 

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

unanimitate de voturi. 
 
 La lucrările Comisiei din 16 septembrie 2014 din totalul celor 24 de membri au 
fost prezenţi 21 deputaţi, după cum urmează: 
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Almăjanu Marin (PNL) a fost înlocuit de Costel Șoptică (PNL), Chebac Eugen (PSD), 
Cseke Attila-Zoltán (UDMR), Nistor Laurenţiu (PSD), Babuş Radu (PSD), Avram 
Constantin (PC), Boboc Valentin Gabriel (PSD), Simona Bucura-Oprescu (PSD), Călin 
Ion (PSD), Ciolacu Ion-Marcel (PSD), Dobre Victor Paul (PNL) a fost înlocuit de Lucia 
Varga (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 Oajdea Daniel 
Vasile (PP-DD) și domnul deputat Oltean Ioan (PDL) nu au participat la lucrările 
comisiei. 
  
 La lucrările Comisiei din 17 și 18 septembrie 2014 din totalul celor 24 de membri 
au fost prezenţi 21 deputaţi, după cum urmează: 
 
Almăjanu Marin (PNL), Chebac Eugen (PSD), Cseke Attila-Zoltán (UDMR), Nistor 
Laurenţiu (PSD), Babuş Radu (PSD), Avram Constantin (PC), Boboc Valentin Gabriel 
(PSD), Simona Bucura-Oprescu (PSD), Călin Ion (PSD), Ciolacu Ion-Marcel (PSD), 
Dobre Victor Paul (PNL),  Fonta Nuţu (PSD), Frăticiu Gheorghe (PSD), Gheorghe Florin 
(neafiliat), Motranu Dan Ștefan (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 Oajdea Daniel 
Vasile (PP-DD) și domnul deputat Oltean Ioan (PDL) nu au participat la lucrările 
comisiei. 
 

În ziua de 18 septembrie 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, 

Constantin AVRAM 

 
 
 
 
Întocmit, 
Consilier parlamentar, Andrei-Alexandru CHITIC 
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	    Bucureşti,  22 septembrie 2014
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