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PROCES VERBAL 

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

lucrările în zilele de 3 și 5 martie 2015. 
 

 La lucrările Comisiei din zilele de 3 martie a.c., din numărul de 23 membri ai 
Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului și-au înregistrat 
prezenţa 22 deputaţi. Domnul ministru Dragnea Nicolae-Liviu (PSD) nu a participat 
la lucrările comisiei, iar domnul deputat Motreanu Dan Ştefan (PNL) a fost înlocuit 
de doamna deputat Ispir Raluca (PNL) și domnul deputat Oltean Ioan (PNL) a fost 
înlocuit de domnul deputat Popescu Dan Cristian (PNL). 
 
 La lucrările Comisiei din zilele de 5 martie a.c., din numărul de 23 membri ai 
Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului și-au înregistrat 
prezenţa 20 deputaţi. Domnul ministru Dragnea Nicolae-Liviu (PSD) și domnii 
deputați Motreanu Dan Ştefan (PNL) și Oltean Ioan (PNL) nu au participat la 
lucrările comisiei. 
 
 La şedinţa Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului din 
3 martie a.c., au participat ca invitaţi: Alin Mitrică - secretar de stat în cadrul 
Ministerului Fondurilor Europene, Vulcănescu Răzvan - secretar de stat în cadrul 
Ministerului Sănătății, Titea Dragoș - secretar de stat, Magda Parnia - director, Pop 
Carmen - director și Valentin Tănase - consilier în cadrul Ministerului 
Transporturilor, Attila Gyorgy - secretar de stat, Popescu Nicu - consilier superior și 
Cernăzeanu Mihaela - consilier juridic superior în cadrul Ministerului Finanțelor 
Publice, Solomon Sorin - director și Domnica Focșăneanu - șef serviciu în cadrul 
Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Barbu Cristiana - 
președinte, Preda Eugen - consilier președinte și Ungureanu Flavius - consilier juridic 
în cadrul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă și Gheorghe Iulian - 
director în cadrul Autorității Metropolitane de Transport București. 
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 Lucrările şedinţei  din 3 martie 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 martie 2015, au figurat următoarele 
puncte: 
 

AVIZE 
 

 1.PL.x 535/2014 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.47/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor 
apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice 
naţionale aferente acestora; 
 2. 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; 
   

SESIZĂRI ÎN FOND 
 
 3.PL.x 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; 
 4.PL.x 476/2014 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.5/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.196/2008 privind înfiinţarea activităţii de derulare şi gestionare a proiectelor de 
înfrăţire instituţională finanţate de Uniunea Europeană, pentru care România are 
calitate de donator de asistenţă tehnică; 
 5.PL.x 497/2014 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.42/2014 pentru prelungirea valabilităţii licenţelor de traseu şi a 
programului de transport, în baza cărora se efectuează serviciile regulate de transport 
de persoane între municipiul Bucureşti şi localităţile judeţului Ilfov; 
 6.PL.x 553/2014 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.15/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr.202/2006 privind organizarea 
şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă; 
 7.Pl.x 3/2015 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.123 din 20 
februarie 2007; 



 3 
 
 8. Pl.x 5/2015 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.215/2001 a administraţiei publice locale; 
 9.Pl.x 7/2015 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.393/2004 
privind Statutul aleşilor locali; 
 10.Pl.x 8/2015 Propunere legislativă privind înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea Agenţiei Naţionale de Management în Sănătate; 
 11.Pl.x 9/2015 Propunere legislativă privind modificarea proiectului de lege 
privind normativele de personal pentru unităţile administrativ-teritoriale şi instituţiile 
publice; 
 12.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; 
 13.PL.x 122/2014 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii 
nr.102/1992 privind stema țării și sigiliul statului. 
 
 La punctul 1 al ordinii de zi a fost prezentat proiect de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.47/2014 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.66/2011 privind prevenirea, 
constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor 
europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora (PL.x 535/2014), ce 
are ca obiect de reglementare aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.47/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în 
obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale 
aferente acestora, în scopul flexibilizării nivelului corecţiilor în raport de Ghidul 
aprobat prin Decizia CE nr.C(21031) 9527/19.12.2013. 

S-a arătat că proiectul de Lege se încadrează în categoria legilor ordinare, 
Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a adoptat proiectul de Lege 
în şedinţa din 2 decembrie 2014,Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul de 
Lege. 

Supus dezbaterilor, respectivul proiect de Lege a fost avizat favorabil cu 
majoritate de voturi. 

 
La punctul 2 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul 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 (PL.x 576/2014), ce are ca obiect de 
reglementare reglementarea unor măsuri privind recuperarea sumelor reprezentând 
prejudicii/plăţi nelegale din fonduri publice, stabilite de organele de control 
competente, acordate din bugetul de stat alocat Ministerului Muncii, Familiei, 
Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice sau suportate din bugetele locale, cu titlu 
de beneficii de asistenţă socială, fără perceperea de penalităţi şi dobânzi de întârziere 
sau majorări de întârziere. 
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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 
în şedinţa din 8 decembrie 2014, Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul 
de Lege. 

Supus dezbaterilor, respectivul proiect de Lege a fost amânat o săptămănă 
cu unanimitate de voturi. 

 
La punctul 3 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 (PL.x 598/2013), 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 cererea de 
reexaminare și a adoptat legea trimisă spre promulgare, Consiliul Legislativ 
avizează favorabil proiectul de Lege, Comisia pentru privatizare și administrarea 
activelor statului avizează negativ. 

Supus dezbaterilor, membrii celor două Comisii sesizate în fond au hotărât cu 
majoritate de voturi menținerea raportului comun inițial de admitere a cererii de 
reexaminare trimisă de Preşedintele României şi s-a propus adoptarea Legii cu un 
amendament admis. 

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

aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.5/2014 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.196/2008 privind înfiinţarea activităţii de 
derulare şi gestionare a proiectelor de înfrăţire instituţională finanţate de Uniunea 
Europeană, pentru care România are calitate de donator de asistenţă tehnică  (PL.x 
476/2014), ce are ca obiect de reglementare extinderea cadrului legal și la contractele 
de asistență tehnică, creându-se posibilitatea participării instituțiilor românești și la 
implementarea contractelor de asistență tehnică, fiind adăugat în însăși denumirea 
calității de ”Autoritate Administrativă de înfrățire Instituțională, sintagma ”Asistență 
tehnică”, noua denumire fiind Autoritatea Administrativă de înfrățire Instituțională și 
de Asistență Tehnică. Un alt aspect relevant de experiența practică, care a necesitat o 
modificare legislativă, l-a constituit categoria cheltuielilor eligibile ce urmează să fie 
efectuate pentru activitatea de înfrățire instituțională. 
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S-a arătat că proiectul de Lege se încadrează în categoria legilor ordinare, 
Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a a adoptat proiectul de lege 
în şedinţa din 1 octombrie 2014, Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul 
de Lege. 

Supus dezbaterilor, respectivul proiect de Lege a fost adoptat cu unanimitate 
de voturi. 

 
La punctul 5 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.42/2014 pentru prelungirea 
valabilităţii licenţelor de traseu şi a programului de transport, în baza cărora se 
efectuează serviciile regulate de transport de persoane între municipiul Bucureşti şi 
localităţile judeţului Ilfov (PL.x 497/2014), ce are ca obiect reglementarea 
prelungirea valabilităţii licenţelor de traseu şi a programului de transport, în baza 
cărora se efectuează serviciile regulate de transport de persoane între municipiul 
Bucureşti şi localităţile judeţului Ilfov, evitarea practicilor ilicite în activitățile de 
transport persoane și asigurarea cadrului legal de efectuare a serviciilor regulate de 
transport persoane între municipiul București și localitățile județului Ilfov, precum și 
evitarea impactului negativ asupra bugetului de stat prin diminuarea eniturilor 
încasate ca urmare a neplății taxelor și impozitelor aferente actiităților de transport 
persoane, ce sunt desfășurate în afara/lipsa cadrului legal în vigoare. 

S-a arătat că proiectul de Lege se încadrează în categoria legilor ordinare, 
Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a adoptat proiectul de lege 
în şedinţa din 24 noiembrie 2014, Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul 
de Lege. 

Supus dezbaterilor, respectivul proiect de Lege a fost adoptat cu 
amendamente cu majoritate de voturi. 

 
La punctul 6 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.15/2014 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.202/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea 
Forţei de Muncă (PL.x 553/2014), ce are ca obiect de reglementare aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr.15/2014 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.202/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea 
Forţei de Muncă, prin care se prevede că instituția deține statutul juridic de instituție 
de interes național, cu personalitate juridică, aflată sub autoritatea Ministerului 
Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, precum și desemnarea 
membrilor reprezentanți ai confederațiilor sindicale, respectiv ai confederațiilor 
patronale reprezentative la nivel național în structurile tripartite de conducere al 
ANOFM și ale instituțiilor din subordine, prin acordarea câte unui loc de drept 
acestora. 

S-a arătat că proiectul de Lege se încadrează în categoria legilor ordinare, 
Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a a adoptat proiectul de lege 
în şedinţa din 3 decembrie 2014, Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul 
de Lege. 
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Supus dezbaterilor, respectivul proiect de Lege a fost adoptat cu majoritate 
de voturi. 

 
La punctul 7 al ordinii de zi a fost prezentată propunerea legislativă pentru 

modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr.215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, nr.123 din 20 februarie 2007 (Pl.x 3/2015), ce are ca obiect de 
reglementare modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale 
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul 
adoptării de către consiliile locale și consiliile județene a hotărârilor privind 
patrimoniul cu votul majorității consilierilor în funcție. 

S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor organice, 
Camera Deputaţilor este Primă Cameră sesizată, Consiliul Legislativ avizează 
favorabil propunerea legislativă, Guvernul nu emis un punct de vedere cu privire 
la propunerea legislativă. 

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

 
La punctul 8 al ordinii de zi a fost prezentată propunerea legislativă pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.215/2001 a administraţiei publice locale (Pl.x 
5/2015), ce are ca obiect de reglementare modificarea art.47 din Legea administraţiei 
publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
astfel încât, în cazul în care președintele de ședință în exercițiu lipsește, motivat sau 
nemotivat, de la ședințele consiliului local, să fie ales președintele uneia dintre 
comisiile de specialitate ale consiliului local, la propunerea liderilor grupurilor de 
consilieri locali, care să îndeplinească atribuțiile președintelui de ședință. 

S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor organice, 
Camera Deputaţilor este Primă Cameră sesizată, Consiliul Legislativ avizează 
favorabil propunerea legislativă, Guvernul nu emis un punct de vedere cu privire 
la propunerea legislativă. 

Supusă dezbaterilor, respectiva propunerea legislativă a fost adoptată cu un 
amendament admis cu majoritate de voturi. 

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

modificarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali (Pl.x 7/2015), ce are ca 
obiect de reglementare modificarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali, 
cu modificările și completările ulterioare, în sensul includerii în rândul cazurilor de 
încetare a mandatului de ales local, a condamnării definitive la orice fel de pedeapsă, 
în cazul infracțiunilor de corupție sau de serviciu, pe lângă condamnarea definitivă la 
o pedeapsă privativă de libertate pentru orice infracțiune, prevăzută de reglementarea 
în vigoare. 

S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor organice, 
Camera Deputaţilor este Primă Cameră sesizată, Consiliul Legislativ avizează 



 7 
 
favorabil propunerea legislativă, Guvernul nu susține adoptarea propunerii 
legislative. 

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

 
La punctul 10 al ordinii de zi a fost prezentată propunerea legislativă privind 

înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Management în 
Sănătate (Pl.x 8/2015), ce are ca obiect de reglementare stabilirea cadrului legal 
pentru înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Management în 
Sănătate, autoritate autonomă, cu personalitate juridică, aflată sub controlul 
Senatului. 

S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor organice, 
Camera Deputaţilor este Primă Cameră sesizată, Consiliul Legislativ avizează 
favorabil propunerea legislativă, Guvernul nu emis un punct de vedere cu privire 
la propunerea legislativă. 

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

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

modificarea proiectului de lege privind normativele de personal pentru unităţile 
administrativ-teritoriale şi instituţiile publice (Pl.x 9/2015), ce are ca obiect de 
reglementare regimul de funcționare al consiliilor locale, județene și al Consiliului 
General al Municipiului București, repectiv organigrama și numărul maxim de 
personal. 

S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor organice, 
Camera Deputaţilor este Primă Cameră sesizată, Consiliul Legislativ avizează 
favorabil propunerea legislativă, Guvernul nu emis un punct de vedere cu privire 
la propunerea legislativă. 

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

 
La punctul 12 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.58/2014 privind stabilirea unor 
măsuri financiare şi pentru modificarea unor acte normative (PL.x 15/2015), ce are ca 
obiect de reglementare aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.58/2014 
privind stabilirea unor măsuri financiare şi pentru modificarea unor acte normative, 
prin reglementarea unor serii de soluții juridice pentru rezolvarea unor probleme 
strategice, extraordinare și obiective, pe care le întâmpină autoritățile administrației 
publice locale. 

S-a arătat că proiectul de Lege se încadrează în categoria legilor ordinare, 
Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a adoptat proiectul de lege 
în şedinţa din 5 februarie 2015, Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul de 
Lege. 
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Supus dezbaterilor, respectivul proiect de Lege a fost adoptat cu majoritate 
de voturi. 

 
La punctul 13 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege pentru 

modificarea și completarea Legii nr.102/1992 privind stema țării și sigiliul statului 
(PL.x 122/2014), ce are ca obiect de reglementare modificarea și completarea arti.1 al 
Legii nr.102/1992 privind stema țării și sigiliul statului, în sensul stabilirii ca acvila 
ce apare pe stema țării să fie încoronată. Soluția legislativă preconizată este justificată 
prin necesitatea de a sublinia ideea de independență și suveranitate a statului român și 
a perioadei în care acestea au fost obținute, ca reper de însemnătate crucială pentru 
statul român. 

S-a arătat că proiectul de Lege se încadrează în categoria legilor oranice, 
Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a adoptat proiectul de lege 
în şedinţa din 10 martie 2014, Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul de 
Lege, Guvernul consideră că Parlamentul este în măsură să decidă cu privire la 
această propunere legislativă. 

Supus dezbaterilor, respectivul proiect de Lege a fost amânat cu unanimitate 
de voturi. 
 
 În ziua de 5 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. 
 
 
 

PREŞEDINTE, 

Marin ALMĂJANU 

SECRETAR, 

Radu BABUȘ 

 
 
 
  
Întocmit, 
Consilier parlamentar, Andrei-Alexandru CHITIC  
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