
 
Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 

COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ ŞI 
AMENAJAREA TERITORIULUI  

 Bucureşti, 25 ianuarie 2016 
 

 
PROCES VERBAL 

din zilele de 25, 26, 27 şi 28 ianuarie 2016 
 
 Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului şi-a desfăşurat lucrările în 
zilele de 25, 26, 27 şi 28 ianuarie 2016. 
 
 La lucrările şedinţelor din zilele de 25 şi 28 ianuarie a.c., din numărul de 23 membri ai 
Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului și-au înregistrat prezenţa 17 
deputaţi neparticipând la lucrările comisiei domnul deputat Almăjanu Marin (PNL), domnul 
deputat Dragnea Nicolae-Liviu (PSD), domnul deputat Motreanu Dan-Ştefan (PNL), domnul 
deputat Oajdea Vasile Daniel (ND), domnul deputat Oltean Ioan (PNL) şi domnul deputat Răţoi 
Neculai (PSD). 
 
 La lucrările şedinţelor din zilele de 26 şi 27 ianuarie a.c., din numărul de 23 membri ai 
Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului și-au înregistrat prezenţa 18 
deputaţi neparticipând la lucrările comisiei domnul deputat Almăjanu Marin (PNL), domnul 
deputat Dragnea Nicolae-Liviu (PSD), domnul deputat Oajdea Vasile Daniel (ND), domnul 
deputat Oltean Ioan (PNL) şi domnul deputat Răţoi Neculai (PSD).  
 
 Şedinţa comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului a avut loc în data de  
26 ianuarie a.c., lucrările au fost conduse de domnul deputat Victor-Paul Dobre, preşedinte al 
Comisiei. 
 
 La şedinţa au participat ca invitaţi: doamna Irina Alexe - secretar general adjunct în cadrul 
Ministerului Afacerilor Interne şi domnul Liviu Neagu - secretar general adjunct în cadrul 
Secretariatului General al Guvernului. 
 
  Pe ordinea de zi a şedinţei din data de 26 ianuarie 2016 au figurat următoarele puncte: 
 

AVIZE 
 
  1. PL.x 663/2015 - Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.393/2004 privind 
Statutul aleşilor locali 
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  2. Plx. 815/2015 - Propunere legislativă privind modificarea prevederilor art.6, alin.(2), lit.f 
şi art.15, alin.(2) şi alin (3) din Ordonanţa Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi 
fundaţii 
  3. Plx. 871/2015 - Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice 
  4. Plx. 875/2015 - Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii privind 
organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române nr.218/2002 
 

SESIZĂRI ÎN FOND 
 
  5. PLx. 629/2013 - Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.50/1991 privind 
autorizarea executării lucrărilor de construcţii 
  6. PLx. 579/2015 - Proiect de Lege pentru modificarea şi complearea Legii nr.50/1991 
privind autorizarea lucrărilor de construcţii 
  7. PLx. 844/2015 - Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.50/1991 
privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii 
     
 La punctul 1 al ordinii de zi a fost prezentată propunerea legislativă pentru completarea 
Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali (Plx. 799/2015), care are ca obiect de 
reglementare organizarea și funcționarea piețelor volante mobile de comercializare a 
produselor agricole și alimentare, direct de către producători. Se prevede ca piața volantă mobilă 
să fie amplasată în conformitate cu cerințele locale ale cetățenilor, pe terenurile proprietate 
publică și privată a administrației publice locale sau pe terenuri private cu acordul proprietarilor. 
Piețele volante mobile se pot organiza în orice zi a săptămânii, cu orar de funcționare stabilit de 
comun acord de către deținătorii unităților mobile pentru vânzarea produselor agroalimentare 
constituiți în asociații de producători comercianți de produse agroalimentare și/sau tradiționale 
în vederea comercializării acestor produse și reprezentanții administrației publice locale. 
Administratorul pieței volante mobile va fi asociația sau grupul de asociații de producători 
comercianți de produse agroalimentare și/sau tradiționale, conform protocolului încheiat  cu 
autoritățile publice locale. Administratorul pieței volante mobile va asigura echipamentul mobil 
și montarea acestuia cu maxim 2 ore înainte de începerea activității, precum și eliberarea și 
salubrizarea zonei în vederea reluării destinației anterioare a locației. Conform punctului de 
vedere negativ al Guvernului, adoptarea măsurilor propuse va conduce la un paralelism 
legislativ, interzis de prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare, întrucât, 
în legislația în vigoare, există un act normativ care reglementează organizarea și funcționarea 
pețelor volante destinate exercitării comerțului cu amănuntul și prestării de servicii de către 
producători, respectiv Hotărârea Guvernului nr.248/2004 privind exercitarea comerțului cu 
produse și servicii de piață în unele zone publice, cu modificările și completările ulterioare. 
 S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor ordinare, Camera 
Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a respins propunerea legislativă, Consiliul 
Legislativ a avizat negativ propunerea legislativă, Guvernul nu susține adoptarea propunerii 
legislative. 
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 Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost amânată cu unanimitate de 
voturi. 
 
 La punctul 2 al ordinii de zi a fost prezentată propunerea legislativă privind modificarea 
prevederilor art.6, alin.(2), lit.f şi art.15, alin.(2) şi alin (3) din Ordonanţa Guvernului 
nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii (Plx. 815/2015), care are ca obiect de 
reglementare modificarea art.6 alin.(2) lit.f) și art.15 alin.(2) și alin.(3) din Ordonanța 
Guvernului nr.26/2006 cu privire la asociații și fundații. Intervențiile legislative vizează, potrivit 
Expunerii de motive, scăderea valorii patrimoniului inițial al unei asociații sau fundații, de la un 
salariu minim brut pe economie, la 200 lei. De asemenea, se propune ca activul patrimonial al 
fundației să includă bunuri în natură sau în numerar, a căror valoare totală să fie de cel puțin 
20.000 lei (în prezent, se prevede de cel puțin 100 de ori salariul minim brut pe economie, la 
data constituirii fundației). 
  S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor ordinare, Camera 
Deputaţilor este Cameră decizională, Senatul a respins propunerea legislativă, Consiliul 
Legislativ a avizat favorabil propunerea legislativă, Guvernul nu susține adoptarea propunerii 
legislative. 
 Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost avizată negativ cu 
unanimitate de voturi. 
 
 La punctul 3 al ordinii de zi a fost prezentată propunerea legislativă pentru modificarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice (Plx. 
871/2015), care are ca obiect de reglementare modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, în sensul interzicerii folosirii sistemelor de 
lumini suplimentare personalizate, nestandardizate, care luminează puternic și intermitent pe 
timpul nopții. De asemenea, inițiativa legislativă propune ca măsură sancționatorie, în cazul 
enunțat anterior, reținerea, de către poliția rutieră, a certificatului de înmatriculare sau de 
înregistrare ori dovada înlocuitoare. 
 S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor ordinare, Camera 
Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a respins propunerea legislativă, Consiliul 
Legislativ a avizat favorabil propunerea legislativă, Guvernul nu susține adoptarea propunerii 
legislative. 
 Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost avizată negativ cu 
unanimitate de voturi. 
 
 La punctul 4 al ordinii de zi a fost prezentată propunerea legislativă privind modificarea 
şi completarea Legii privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române nr.218/2002 (Plx. 
875/2015), care are ca obiect de reglementare  modificarea şi completarea Legii privind 
organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române nr.218/2002, în sensul modificării unor 
reglementări ce vizează desfășuarea ședințelor Autorității Teritoriale de Ordine Publică lunar 
sau ori de câte ori este nevoie. 
 S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor ordinare, Camera 
Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a respins propunerea legislativă, Consiliul 
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Legislativ a avizat favorabil propunerea legislativă, Guvernul nu susține adoptarea propunerii 
legislative. 
 Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost avizată negativ cu majoritate 
de voturi. 
 
 La punctul 5 al ordinii de zi a fost prezentată propunerea legislativă pentru modificarea 
Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii (PLx. 629/2013), care 
are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea 
executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
urmărind stabilirea componenţei structurilor de specialitate la nivelul aparatelor proprii ale 
consiliilor locale ale comunelor, majorarea termenului de prescripţie pentru constatarea 
contravenţiilor şi aplicarea amenzilor, de la 2 ani la 5 ani, precum şi introducerea de noi 
contravenţii. 
 S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor ordinare, Camera 
Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a respins propunerea legislativă, Consiliul 
Legislativ a avizat favorabil propunerea legislativă, Nu are punct de vedere de la Guvern, 
Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a transmis observații și 
propuneri de modificare a inițiativei legislative. 
 Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost amânată cu unanimitate de 
voturi de voturi. 
 
 La punctul 6 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de lege pentru modificarea şi 
complearea Legii nr.50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii (PLx. 579/2015), care 
are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea 
executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în 
sensul reglementării autorizării executării construcțiilor în zone de interes turistic în care 
patrimoniul arhitectural trebuie să fie păstrat și perpetuat, precum și a posibilității intervenției 
mai rapide a autorităților publice locale pentru desființarea construcțiilor ilegale, în anumite 
situații. 
 S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor ordinare, Camera 
Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a adoptat proiectul de lege, Consiliul 
Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege, Guvernul nu susține adoptarea proiectului de 
lege. 
 Supus dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost amânat cu unanimitate de voturi. 
 
 La punctul 7 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii (PLx. 
844/2015) care are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 
privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, în sensul definirii expresiei ”construcții cu caracter militar”, precum și 
crearea cadrului legal unitar necesar desfășurării activității de autorizare a executării lucrărilor 
de construcții și a activităților conexe acesteia de către instituțiile din sistemul de apărare, 
ordine publică și siguranță națională. 
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  S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor ordinare, Camera 
Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a adoptat proiectul de lege, Consiliul 
Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege, Nu are punct de vedere de la Guvern. 
 Supus dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost amânat cu unanimitate de voturi. 
 
 În zilele de 25, 27 şi 28 ianuarie 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, 

Victor-Paul DOBRE 

SECRETAR, 

Radu BABUŞ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit: 
Consultant parlamentar, Sergiu-Vlad PAHONTU 
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