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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
   din zilele de 23 și 25 iunie 2015 

 
 
Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului şi-a desfăşurat 

lucrările în zilele de 23 și 25 iunie 2015. 
 
 La şedinţa Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului din 
23 iunie a.c., au participat ca invitaţi: doamna Sirma Caraman - secretar de stat, 
doamna Elena Cucoș - șef birou, doamna Vali Baciu - șef  birou și doamna Liliana 
Stoica - consilier în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației 
Publice, domnul Attila Gyorgy - secretar de stat, doamna Diaconescu Lucica - șef 
serviciu, domnul Preda Florin - șef serviciu, doamna Koc Cristina - expert și domnul 
Răduș Marius - expert în cadrul Ministerului Finanțelor Publice, domnul Alexandru 
Oprean - secretar de stat în cadrul Ministerului Culturii, doamna Dana Chircă - 
consilier în cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și domnul Szabo 
Odon - deputat. 
 
 Lucrările Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului din 23 
iunie a.c. și au fost conduse de domnul deputat Laurențiu Nistor, vicepreședinte al 
Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului. 
  
 Domnul vicepreședinte Laurențiu Nistor, a propus suplimentarea ordinii de zi cu 
următorul punct: 
 Pl.x 429/2015 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 Supusă la vot propunerea, aceasta a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 
 
 Pe ordinea de zi a şedinţei din data de 23 iunie 2015, au figurat următoarele 
puncte: 
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 1. Pl.x 279/2015  Propunere legislativă pentru completarea art.13 din Legea 
apiculturii nr.383/2014; 
 2. Pl.x 336/2015  Propunere legislativa privind Cinematografia; 
 3. PL.x 368/2015  Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea art.21 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de 
achiziţie publică, a contractelor de consesiune de lucrari publice si a contractelor de 
concesiune de servicii; 
 4. PL.x 405/2015  Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.4/2015 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare; 
 5. PL.x 427/2015  Proiect de Lege pentru instituirea Zilei Creaţiei Populare 
Româneşti; 
 6. PL.x 438/2015  Proiect de Lege pentru completarea art.11 din Legea 
nr.105/2011 privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a 
cofinanţării publice naţionale, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană"; 
 7. PL.x 451/2015  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice; 
 8. PL.x 456/2015  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.7/2015 privind stabilirea destinaţiei unor bunuri imobile confiscate; 
 

SESIZĂRI ÎN FOND 
 
 
 9. PL.x 185/2015 Proiect de Lege privind declararea satelor Tărcaia şi 
Grădinari, judeţul Bihor, localităţi-martir; 
 10. Pl.x 356/2015  Proiect de Lege privind modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr.80/ 2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli 
pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice; 
 11. PL.x 430/2015  Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.14/2015 pentru completarea Legii administraţiei publice locale 
nr.215/2001 şi pentru modificarea art.39 alin. (72) din Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale. 

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

favorabil cu unanimitate 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, respectivul proiect de Lege a fost amânat cu 

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

 
La punctul 5 al ordinii de zi, respectivul proiect de Lege a fost amânat cu 

unanimitate de voturi. 
 
La punctul 6 al ordinii de zi, respectivul proiect de Lege a fost avizat favorabil 

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

unanimitate de voturi. 
 
La punctul 8 al ordinii de zi, respectivul proiect de Lege a fost avizat favorabil 

cu unanimitate de voturi. 
 
La punctul 9 al ordinii de zi, respectivul proiect de Lege a fost amânat cu 

majoritate de voturi. 
 
La punctul 10 al ordinii de zi, respectivul proiect de Lege a fost adoptat cu 

unanimitate de voturi. 
 
La punctul 11 al ordinii de zi, respectivul proiect de Lege a fost amânat cu 

majoritate de voturi. 
 
La primul punct înscris suplimentar pe ordinea de zi, respectiva propunere 

legislativă a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 
 
 

 În ziua de 25 iunie 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  23 iunie 2015 din totalul celor 22 de membri au fost 
prezenţi 19 deputaţi, după cum urmează: 
 
Almăjanu Marin (PNL) a fost înlocuit de Manea Victor (PNL), Chebac Eugen (PSD), 
Cseke Attila-Zoltán (UDMR), Nistor Laurenţiu (PSD), Avram Constantin (PC-PLR), 
Babuş Radu (PSD), Boboc Valentin Gabriel (PSD), Simona Bucura-Oprescu (PSD), 
Călin Ion (PSD), Ciolacu Ion-Marcel (PSD), Dobre Victor Paul (PNL), Frăticiu 
Gheorghe (PSD), Motreanu Dan-Ștefan (PNL), Oltean Ioan (PNL), Palăr Ionel (PNL), 
Popescu Florin Aurelian (neafiliat), Răţoi Neculai (PSD), Simionescu Adrian 
Constantin (PSD), Surdu Raluca (PNL). 
 Domnul ministru Dragnea Nicolae-Liviu (PSD), domnul deputat  Oajdea Daniel 
Vasile (DP) și domnul deputat Urcan Ionaș-Florin (PNL) nu au participat la lucrările 
comisiei. 
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 La lucrările Comisiei din  25 iunie 2015 din totalul celor 22 de membri au fost 
prezenţi 17 deputaţi, după cum urmează: 
 
Chebac Eugen (PSD), Cseke Attila-Zoltán (UDMR), Nistor Laurenţiu (PSD), Avram 
Constantin (PC-PLR), Babuş Radu (PSD), Boboc Valentin Gabriel (PSD), Simona 
Bucura-Oprescu (PSD), Călin Ion (PSD), Ciolacu Ion-Marcel (PSD), Dobre Victor 
Paul (PNL), Frăticiu Gheorghe (PSD), Motreanu Dan-Ștefan (PNL), Palăr Ionel 
(PNL), Popescu Florin Aurelian (neafiliat), Răţoi Neculai (PSD), Simionescu Adrian 
Constantin (PSD), Surdu Raluca (PNL). 
 Domnul ministru Dragnea Nicolae-Liviu (PSD), domnul deputat Almăjanu 
Marin (PNL), domnul deputat  Oajdea Daniel Vasile (DP), domnul deputat Oltean Ioan 
(PNL) și domnul deputat Urcan Ionaș-Florin (PNL) nu au participat la lucrările 
comisiei. 
 
 
  
 

VICEPREŞEDINTE, 

Laurențiu NISTOR 

SECRETAR, 

Radu BABUȘ 

 
 
 
 
 
 
Întocmit, 
Consilier parlamentar, Andrei-Alexandru CHITIC 
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