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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
din zilele de 10 și 12 martie 2015 

 
 Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului şi-a desfăşurat 
lucrările în zilele de 10 și 12 martie 2015. 
 
 La şedinţa Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului din 
10 martie a.c., au participat ca invitaţi: doamna Sirma Caraman - secretar de stat în 
cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației, doamna Anca Ginavar - 
șef serviciu în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației, doamna 
Elena Cucoș - șef birou în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației, 
domnul Ion Ghizdeanu - președinte în cadrul Ministerul Finanțelor Publice - Comisia 
Națională de Prognoză și domnul Titea Dragoș - secretar de stat în cadrul Ministerului 
Transporturilor. 
 
 Lucrările şedinţei  din 10 martie a.c., au început la ora 14.00 în şedinţă 
comună cu Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a Camerei Deputaţilor şi au fost 
conduse concomitent de domnul deputat Viorel Ștefan, preşedinte al Comisiei pentru 
buget, finanţe şi bănci și domnul deputat Marin Almăjanu, președinte al Comisiei 
pentru administrație publică și amenajarea teritoriului. 
 Pe ordinea de zi a şedinţei comune din data de 10 martie 2015, a figurat 
următorul punct: 
 PL.x 15/2015 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.58/2014 privind stabilirea unor măsuri financiare şi pentru modificarea 
unor acte normative. 
 
 La punctul înscris pe ordinea de zi, respectivul proiect de Lege a fost adoptat 
cu majoritate de voturi. 
 
 
 Lucrările Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului din 10 
martie a.c. au continuat începând cu orele 15.00 și au fost conduse de domnul deputat 
Marin Almăjanu, președinte al Comisiei pentru administrație publică și amenajarea 
teritoriului. 
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 Domnul președinte Marin Almăjanu, a propus suplimentarea ordinii de zi cu 
următorul punct: 
 PL.x 191/2015 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în 
anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice. 
 Supusă la vot propunerea, aceasta a fost adoptată cu unanimitate de voturi.  
 
 Pe ordinea de zi a şedinţei din data de 10 martie 2015, au figurat următoarele 
puncte: 
 

AVIZE 
 

 
 1. PL.x 576/2014  Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.44/2014 pentru reglementarea unor măsuri privind recuperarea debitelor 
pentru beneficiile de asistenţă socială, precum şi pentru modificarea art.101 din Legea 
nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap; 
 2. PL.x 14/2015  Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.57/2014 pentru aprobarea unor măsuri privind operarea unei aeronave 
aflate în proprietatea Ministerului Afacerilor Interne; 
 3. PL.x 18/2015  Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.65/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative; 
 4. PL.x 20/2015  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvenului nr.68/2014 privind modificarea şi completarea unor acte normative; 
 5. PL.x 29/2015  Proiect de Lege privind incubatoarelor de afaceri; 
  
  

SESIZĂRI ÎN FOND 
 
 
 6.PL.x 122/2014 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii 
nr.102/1992 privind stema țării și sigiliul statului; 
 7.PL.x 144/2014 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.185/2013 privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate; 
 8.PL.x 209/2014 Proiect de Lege pentru modificare art.6 alin.(3) din Ordonanţa 
Guvernului nr.20 / 1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al 
construcţiilor existente; 
 9.Pl.x 229/2014 Propunere legislativă privind întreţinerea terenurilor intravilane 
ce fac obiectul proprietăţii particularilor; 
 10.Pl.x 293/2014 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici. 

 
La punctul 1 al ordinii de zi, respectivul proiect de Lege a fost amânat o 

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

cu unanimitate de voturi. 
 
La punctul 3 al ordinii de zi, respectivul proiect de Lege a fost avizat favorabil 

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

cu unanimitate de voturi. 
 
La punctul 5 al ordinii de zi, respectivul proiect de Lege a fost amânat o 

săptămână cu unanimitate de voturi de voturi. 
  
La punctul 6 al ordinii de zi, respectivul proiect de Lege a fost amânat două 

săptămâni cu unanimitate de voturi de voturi. 
 
La punctul 7 al ordinii de zi, respectivul proiect de Lege a fost amânat trei 

săptămâni cu unanimitate de voturi de voturi. 
 
La punctul 8 al ordinii de zi, respectivul proiect de Lege a fost adoptat 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, respectivul proiect de Lege a fost respins cu 

unanimitate de voturi. 
 
La punctul înscris suplimentar, respectivul proiect de Lege a fost amânat o 

săptămână cu unanimitate de voturi de voturi. 
 
 

 În ziua de 12 martie 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. 
 
 
 La lucrările Comisiei din  10 martie 2015 din totalul celor 23 de membri au fost 
prezenţi 22 deputaţi, după cum urmează: 
 
Almăjanu Marin (PNL), Chebac Eugen (PSD), Cseke Attila-Zoltán (UDMR), Nistor 
Laurenţiu (PSD), Babuş Radu (PSD), Avram Constantin (PC-PLR), 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), 
Motreanu Dan Ştefan (PNL), Oajdea Daniel Vasile (PP-DD), Oltean Ioan (PNL), Palăr 
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Ionel (PNL), Popescu Florin Aurelian (neafiliat), Răţoi Neculai (PSD), 
Simionescu Adrian Constantin (PSD), Surdu Raluca (PNL), Urcan Ionaș-Florin (PNL). 
 Domnul ministru Dragnea Nicolae-Liviu (PSD) nu a participat la lucrările 
comisiei. 
 
 La lucrările Comisiei din  12 martie 2015 din totalul celor 22 de membri au fost 
prezenţi 20 deputaţi, după cum urmează: 
 
Almăjanu Marin (PNL), Chebac Eugen (PSD), Nistor Laurenţiu (PSD), Babuş Radu 
(PSD), Avram Constantin (PC-PLR), Boboc Valentin Gabriel (PSD), Simona Bucura-
Oprescu (PSD), Călin Ion (PSD), Ciolacu Ion-Marcel (PSD), Dobre Victor Paul 
(PNL), Frăticiu Gheorghe (PSD), Motreanu Dan Ştefan (PNL), Oajdea Daniel Vasile 
(PP-DD), Oltean Ioan (PNL), Palăr Ionel (PNL), Popescu Florin Aurelian (neafiliat), 
Răţoi Neculai (PSD), Simionescu Adrian Constantin (PSD), Surdu Raluca (PNL), 
Urcan Ionaș-Florin (PNL). 
 Domnul ministru Dragnea Nicolae-Liviu (PSD) și domnul deputat Cseke Attila-
Zoltán (UDMR) nu au participat la lucrările comisiei. 
 
  
 
  
 

PREŞEDINTE, 

Marin ALMĂJANU 

SECRETAR, 

Radu BABUȘ 

 
 
 
 
 
 
Întocmit, 
Consilier parlamentar, Andrei-Alexandru CHITIC 
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