
 
Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 

COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ ŞI 
AMENAJAREA TERITORIULUI  

 Bucureşti, 9 februarie 2015 
 

 
PROCES VERBAL 

din zilele de 3, 4 și 5 februarie 2015 
 
Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului şi-a desfăşurat 

lucrările în zilele de  3, 4 și 5 februarie 2015. 
 
 
La lucrările Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului în 

zilele de de  3, 4 și 5 februarie a.c., din numărul de 24 membri ai Comisiei au fost 
prezenţi 20 deputaţi, neparticipând la lucrările comisiei:  domnul ministru Dragnea 
Nicolae-Liviu (PSD),domnul deputat Motreanu Dan Ștefan (PNL), domnul deputat 
Babuş Radu (PSD) și domnul deputat Urcan Ionaş-Florin  (PNL). 

 
  
 La şedinţa din 3 februarie a.c. au participat ca invitaţi: domnul Eduard 
Corjescu - director general în cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale 
și Persoanelor Vârstnice, domnul Bogdan Iuliu Hossu - președinte al  Confederației 
Naționale Sindicale ”Cartel Alfa”, domnul  Constantin Enăchioiu - director în cadrul 
Ministerului Educației și Cercetării Științifice, și domnul Marius Gogescu - 
subsecretar de stat în cadrul Autorității Naţionale pentru Reglementarea şi 
Monitorizarea Achiziţiilor Publice. 
 
 
 Lucrările şedinţei din 3 februarie 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 3 februarie 2014 au figurat următoarele 
puncte: 
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SESIZĂRI ÎN FOND 
 

1. PLx. 594/2014 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.86/2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei 
publice central şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative; 

2. Plx. 402/2013 Propunere legislativă privind unele măsuri de organizare şi funcţionare 
a activităţii Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Îmbunătăţiri 
Funciare I.N.C.D.I.F." ISPIF" Bucureşti; 

3. Plx. 441/2013 Propunere legislativă privind modificarea şi completarea articolului 1 
din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.96 din 2002, privind acordarea de produse 
lactate şi de panificaţie pentru elevii din clasele I-IV din învaţamântul de stat, 
modificat şi completat; 

4. PLx. 598/2013 Proiect de Lege privind transmiterea unui teren din domeniul public 
al statului şi din administrarea Ministerului Transporturilor aflat în concesiunea 
Companiei Naţionale de Căi Ferate"CFR " -S.A.în domeniul public al municipiului 
Dej şi în administrarea Consiliului Local al municipiului Dej, judeţul Cluj; 

5. Plx. 646/2013 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.152 
din 15 iulie 1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe. 

 
AVIZE 

 
6. Plx. 379/2014 Propunere legislativă privind transmiterea, cu titlu gratuit, a unor 

imobile din proprietatea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în 
Comunicaţii în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale; 

7. PLx. 430/2014 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea art.24 din Legea 
nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor; 

8. PLx. 487/2014 Proiect de Lege pentru modificarea alin.(1) al art.96 din Legea 
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; 

9. Plx. 489/2014 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie 
publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de 
concesiune de servicii; 

10. PLx. 498/2014 Proiect de Lege privind modificarea art.2 din Legea nr.61/1991 pentru 
sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi 
liniştii publice; 

11. Plx. 507/2014 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice; 

12. Plx. 510/2014 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau 
prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist 
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în România si pentru completarea art.4 din Legea nr.268/2001 privind privatizarea 
societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată 
a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului. 

 
La punctul 1 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.86/2014 privind stabilirea unor 
măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice central şi pentru modificarea 
şi completarea unor acte normative (PLx. 594/2013), ce are ca obiect de reglementare 
adoptarea unor măsuri de reorganizare la nivelul administrației publice centrale, 
precum și modificarea și completarea unor acte normative, în scopul asigurării 
funcționării imediate a Guvernului în noua sa structură, astfel cum a fost modificată 
prin Hotărârea Parlamentului nr.44/2014. 

S-a arătat că proiectul de Lege se încadrează în categoria legilor ordinare, 
Camera Deputaţilor este Primă Cameră sesizată, Consiliul Legislativ avizează 
favorabil propunerea legislativă. 

Supus dezbaterilor, respectivul proiectul de Lege a fost amânat o săptămână 
cu majoritate de voturi. 
  

La punctul 2 al ordinii de zi a fost prezentată propunerea legislativă privind 
unele măsuri de organizare şi funcţionare a activităţii Institutului Naţional de 
Cercetare-Dezvoltare pentru Îmbunătăţiri Funciare I.N.C.D.I.F." ISPIF" Bucureşti 
(Plx. 402/2013), ce are ca obiect de reglementare unele măsuri de organizare şi 
funcţionare a activităţii Institutului Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru 
Îmbunătăţiri Funciare I.N.C.D.I.F. - „ISPIF” Bucureşti, în sensul că, prin derogare de 
la dispoziţiile art.5 alin.(4) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale 
şi pentru modificarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare, 
acest institut să funcţioneze în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale şi în coordonarea ştiinţifică a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice 
„Gheorghe Ionescu - Şişeşti”. 

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 22 octombrie 2013, Consiliul Legislativ avizează favorabil 
propunerea legislativă, Guvernul nu susține adoptarea inițiativei legislative. 

Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost respinsă cu 
majoritate de voturi. 

 
La punctul 3 al ordinii de zi a fost prezentată propunerea legislativă privind 

modificarea şi completarea articolului 1 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.96 
din 2002, privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din 
clasele I-IV din învaţamântul de stat, modificat şi completat (Plx. 441/2013), ce are 
ca obiect de reglementare completarea art.1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.96/2002 privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din 
învăţământul primar şi gimnazial de stat şi privat, precum şi pentru copiii preşcolari 



 4 
 
din grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore, aprobată prin Legea 
nr.16/2003, cu modificările şi completările ulterioare, prin care să se acorde elevilor 
din clasele I- IV şi preşcolarilor, acolo unde există posibilitatea, câte o masă caldă 
zilnic, pe perioada cursurilor, conform structurii anului şcolar. 

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 22 octombrie 2013, Consiliul Legislativ avizează favorabil 
propunerea legislativă, Guvernul nu are un punct de vedere cu privire la adoptarea 
inițiativei legislative. 

Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost amânată cu 
unanimitate de voturi. 

 
 
La punctul 4 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege privind 

transmiterea unui teren din domeniul public al statului şi din administrarea 
Ministerului Transporturilor aflat în concesiunea Companiei Naţionale de Căi 
Ferate"CFR " -S.A.în domeniul public al municipiului Dej şi în administrarea 
Consiliului Local al municipiului Dej, judeţul Cluj (PLx. 598/2014), ce are ca obiect 
de reglementare transmiterea unui teren din domeniul public al statului şi din 
administrarea Ministerului Transporturilor aflat în concesiunea Companiei Naţionale 
de Căi Ferate"CFR " -S.A.în domeniul public al municipiului Dej şi în administrarea 
Consiliului Local al municipiului Dej, judeţul Cluj. 

In cererea de reexaminare a Președintelui Romaniei, se solicită reanalizarea 
legii în sensul precizării scopului pentru care se face transmiterea dreptului de 
administrare de la Ministerul Transporturilor către Consiliul local Dej. Prin omiterea 
motivului pentru care acest teren este transmis, legea este lipsită de predictibilitate și 
previzibilitate. 

S-a arătat că proiectul de Lege se încadrează în categoria legilor organice, 
Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a respins legea trimisă spre 
promulgare, Consiliul Legislativ avizează favorabil propunerea legislativă, 
Comisia pentru privatizare și administrarea activelor statului avizează negativ 
inițiativei legislative. 

Supus dezbaterilor, respectivul proiectul de Lege a fost amânat o săptămână  
cu unanimitate de voturi. 

 
 
La punctul 5 al ordinii de zi a fost prezentată propunerea legislativă pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.152 din 15 iulie 1998 privind înfiinţarea Agenţiei 
Naţionale pentru Locuinţe (Plx. 646/2013), ce are ca obiect de reglementare 
completarea alin.(2) al art.10 din Legea nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei 
Naţionale pentru Locuinţe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în 
sensul reglementării posibilităţii achitării în rate a preţului locuinţelor dobândite în 
condiţiile Legii nr.85/1992 privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie 
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construite din fondurile satului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de 
stat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

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 10 decembrie 2013, Consiliul Legislativ avizează favorabil 
propunerea legislativă, Guvernul nu susţine adoptarea propunerii legislative. 

Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost respinsă cu 
majoritate de voturi. 

 
 
La punctul 6 al ordinii de zi a fost prezentată propunerea legislativă privind 

transmiterea, cu titlu gratuit, a unor imobile din proprietatea Autorităţii Naţionale 
pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii în domeniul public al unor 
unităţi administrativ-teritoriale (Plx. 379/2014), ce are ca obiect de reglementare 
transmiterea, cu titlu gratuit, a unor imobile din proprietatea Autorităţii Naţionale 
pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii în domeniul public al unor 
unităţi administrativ-teritoriale. Propunerea legislativă încalcă prevederile art.44 din 
Constituția României, republicată,  precum și prevederile art.562 alin.(1) din Legea 
nr.287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare. 

S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor organice, 
Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a respins propunerea 
legislativă în şedinţa din 24 iunie 2014, Consiliul Legislativ avizează negativ 
propunerea legislativă, Guvernul nu are un punct de vedere cu privire la adoptarea 
inițiativei legislative. 

Supusă dezbaterilor, respectiva propunerea legislativă a fost a fost amânată 
cu unanimitate de voturi. 

 
 
La punctul 7 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege pentru 

modificarea şi completarea art.24 din Legea nr.333/2003 privind paza obiectivelor, 
bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor (PLx. 430/2014), ce are ca obiect de 
reglementare modificarea şi completarea art.24 din Legea nr.333/2003 privind paza 
obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor. 

S-a arătat că proiectul de Lege se încadrează în categoria legilor ordinare, 
Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a adoptat propunerea 
legislativă în şedinţa din 9 septembrie 2014, Consiliul Legislativ avizează favorabil 
propunerea legislativă, Guvernul nu are un punct de vedere cu privire la adoptarea 
inițiativei legislative. 

Supus dezbaterilor, respectivul proiectul de Lege a fost a fost amânat cu 
unanimitate de voturi. 

  
 
La punctul 8 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege pentru 

modificarea alin.(1) al art.96 din Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru 
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asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în 
mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei (PLx. 484/2014), ce are ca 
obiect de reglementare modificarea alin.(1) al art.96 din Legea 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, în 
sensul eliminării din curpinsul textului a cuvântului ”indirectă”. 

S-a arătat că proiectul de Lege se încadrează în categoria legilor organice, 
Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a adoptat propunerea 
legislativă în şedinţa din 30 septembrie 2014, Consiliul Legislativ avizează 
favorabil propunerea legislativă, Guvernul nu are un punct de vedere cu privire la 
adoptarea inițiativei legislative. 

Supus dezbaterilor, respectivul proiectul de Lege a fost a fost amânat cu 
unanimitate de voturi. 

 
 
La punctul 9 al ordinii de zi a fost prezentată propunerea legislativă pentru 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34 din 19 aprilie 2006 privind 
atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări 
publice şi a contractelor de concesiune de servicii (Plx. 489/2014), ce are ca obiect de 
reglementare completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34 din 19 aprilie 
2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune 
de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări și 
completări prin Legea nr.337/2006, cu modificările și completările ulterioare, 
intervențiile legislative aând ca scop să completeze textul imprecis și defectuos al 
art.190, instituind plafonul maxim de 20% al capacității tehnice/profesionale care se 
poate susține prin intermediul altor persoane juridice de profit. 

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 30 septembrie 2014, Consiliul Legislativ avizează 
favorabil propunerea legislativă, Guvernul nu susține adoptarea inițiativei 
legislative. 

Supusă dezbaterilor, respectiva propunerea legislativă a fost avizată negativ 
cu majoritate de voturi. 

 
 
La punctul 10 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege privind 

modificarea art.2 din Legea nr.61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a 
unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice (PLx. 498/2014), ce are 
ca obiect de reglementare modificarea art.2 din Legea nr.61/1991 pentru sancţionarea 
faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, 
propunîndu-se pedepsirea cu închisoare contravențională de la 6 luni la 5 ani a 
contravenientului care nu achită amenda și nu se prezintă pentru luarea în evidență și 
executarea unei hotărâri judecătorești privind prestarea unei activități în folosul 



 7 
 
comunității, se sustrage de la executarea acesteia după încetarea activității sau nu își 
îndeplinește îndatoririle ce îi revin la locul de muncă. 

S-a arătat că proiectul de Lege se încadrează în categoria legilor ordinare, 
Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a adoptat propunerea 
legislativă în şedinţa din 25 noiembrie 2014, Consiliul Legislativ avizează favorabil 
propunerea legislativă, Guvernul susține adoptarea inițiativei legislative. 

Supus dezbaterilor, respectivul proiectul de Lege a fost avizat favorabil cu 
unanimitate de voturi. 

 
 
La punctul 11 al ordinii de zi a fost prezentată propunerea legislativă pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi 
publice (Plx. 507/2014), ce are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea 
Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, în scopul instituirii unei 
obligații în sarcina operatorilor serviciilor de utilități punlice, precum și al 
incriminării drept infracțiuni a unor fapte care în prezent sunt stabilite mdrept 
contravenții. 

S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor organice, 
Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a respins propunerea 
legislativă în şedinţa din 25 noiembrie 2014, Consiliul Legislativ avizează favorabil 
propunerea legislativă, Guvernul nu susține adoptarea inițiativei legislative. 

Supusă dezbaterilor, respectiva propunerea legislativă a fost a fost amânată 
trei săptămâni cu unanimitate de voturi. 

 
 
La punctul 12 al ordinii de zi a fost prezentată propunerea legislativă pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea 
procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod 
abuziv în perioada regimului comunist în România si pentru completarea art.4 din 
Legea nr.268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în 
administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi 
înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului (Plx. 510/2014), ce are ca obiect de 
reglementare regruparea/comasarea terenurilor deținute în administrare de Agenția 
Domeniilor Statului înainte de a începe procesul de punere în posesie, pentru a 
valorifica la maximum suprafețele de teren deținute de Agenția Domeniilor Statului, 
care, în foarte multe cazuri, sunt disparate. 

S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor organice, 
Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a respins propunerea 
legislativă în şedinţa din 25 noiembrie 2014, Consiliul Legislativ avizează favorabil 
propunerea legislativă, Guvernul nu are un punct de vedere cu privire la adoptarea 
inițiativei legislative. 

Supusă dezbaterilor, respectiva propunerea legislativă a fost amânată cu 
unanimitate de voturi. 
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În zilele de 4 și 5 februarie 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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