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PROCES VERBAL 
din zilele de 17 şi 19  martie 2015 

 
Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului şi-a desfăşurat 

lucrările în zilele de 17 şi 19  martie 2015. 
 

 La lucrările Comisiei din ziua de 17 martie a.c., din numărul de 22 membri ai 
Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului şi-au înregistrat 
prezenţa 20 deputaţi. Domnul ministru Dragnea Nicolae-Liviu (PSD) şi domnul 
deputat Motreanu Dan Ştefan (PNL) nu au participat la lucrările comisiei. 
 
 La lucrările Comisiei din ziua de 19 martie a.c., din numărul de 22 membri ai 
Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului şi-au înregistrat 
prezenţa 19 deputaţi. Domnul ministru Dragnea Nicolae-Liviu (PSD),domnul deputat 
Motreanu Dan Ştefan (PNL) şi  domnul deputat Cseke Attila-Zoltan(UDMR) nu au 
participat la lucrările comisiei. 
 
 
 La şedinţa Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului din 
17 martie 2015 au participat ca invitaţi: doamna Anca Ionescu, Secretar de stat şi 
doamna Erika Popp, consilier afaceri europene în cadrul Ministerul Energiei, IMM-
urilor şi Mediului de Afaceri, doamna Irina Alexe, Chestor de poliţie, Secretar 
general adjunct, domnul Nicolae Cornea, Inspector general IGSU, domnul Benone 
Duduc, Şef Directia Prevenire IGSU, în cadrul Ministerului Admnistraţiei şi 
Internelor, domnul Ştefan Nanu, Director General şi doamna Liliana Mitre, şef 
serviciu în cadrul Ministerului Finanţelor Publice, domnul Ciprian Ardelean, 
Consilier de Stat Cancelaria Primului-Ministru al Guvernului României. 
 Lucrările Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului din 
17 martie 2015 au fost conduse de domnul deputat Marin Almăjanu, preşedintele 
Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului. 
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 Pe ordinea de zi a şedinţei din data de 17 martie 2015, au figurat următoarele 
puncte : 
   
   

AVIZE 
 

 
 1. PL.x 66/2015 Propunere legislativă pentru modificarea Legii 90/2001 
privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor; 
 2. PL.x 576/2015 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; 
 3. PL.x 29/2015 Proiect de Lege privind incubatoarelor de afaceri; 
 4. 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; 
 5. PL.x 209/2015 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr. 2/2015 pentru reglementarea unor măsuri bugetare; 
  
  
 

SESIZĂRI ÎN FOND 
 
 
 6. Plx. 23/2014 Propunere legislativă pentru înfiinţarea ghişeului unic 
pentru înmatricularea autovehiculelor; 
 7. PL.x 25/2015 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.76/2014 privind modificarea unor acte normative şi pentru aprobarea 
plăţii cotizaţiei anuale a României ca membru în Parteneriatul pentru o Guvernare 
Deschisă (Open Government Partnership); 
 8.  PLx. 192/2014 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.89/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în 
domeniul managementului situaţiilor de urgenţă şi al apărării împotriva incendiilor;        
  
 La punctul 1 al ordinii de zi a fost prezentată propunerea legislativă pentru 
modificarea Legii 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României 
şi a ministerelor (Pl.x 66/2015),  ce are ca obiect de reglementare modificarea Legii 
nr.90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a 
ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul instituirii unui cadru 
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normativ mai explicit în ceea ce priveşe emiterea de către Guvern a punctelor de 
vedere asupra propunerilor legislative iniţiate de către parlamentari. 
 

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 a emis punct de vedere. 

Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost avizată favorabil 
cu amendamente admise cu unanimitate 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 576/2015),ce are ca obiect 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. 

 
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 cu o 
săptămână cu unanimitate de voturi. 

 
       La punctul 3 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege privind privind 
incubatoarele de afaceri (PL.x 29/2015), ce are  ca obiect de reglementare regimul 
juridic de înfiinţare şi funcţionare a incubatoarelor de afaceri, prin acordarea de 
facilităţi din partea autorităţilor publice pentru fondatorii acestora, în vederea creării 
de noi locuri de muncă, diversificării economiilor şi realizării unui mediu 
antreprenorial în cadrul comunităţilor 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. 

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

 
 La punctul 4 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul 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 (Pl.x 191/2015), ce are ca obiect de reglementare 
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salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri 
în domeniul cheltuielilor publice. 

 
 
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 4 martie 2015, Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul de 
Lege. 

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

 
 La punctul 5 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2015 pentru reglementarea unor măsuri 
bugetare (Pl.x 209/2015), ce are ca obiect reglementarea acordării de dobânzi la 
vedere pentru depozitele la termen constituite din excedentele bugetare proprii de 
venituri şi cheltuieli ale anilor precedenţi, de către instituţiile şi autorităţile publice 
finanţate integral din venituri proprii. 

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 4 martie 2015, Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul de 
Lege. 

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

 
 La punctul 6 al ordinii de zi a fost prezentată Propunerea legislativă 
pentru înfiinţarea ghişeului unic pentru înmatricularea autovehiculelor, 
(Pl.x23/2014), ce are ca obiect de reglementare înfiinţarea, în cadrul fiecărei 
reprezentanţe teritoriale a Regiei Autonome ”Registrul Auto Român”, a ghişeului 
unic pentru înmatricularea autovehiculelor, prin preluarea atribuţiilor în acest 
domeniu de la serviciile publice comunitare regim permise de conducere şi 
înmatriculare a vehiculelor, din cadrul aparatului propriu al prefecturilor judeţene şi 
al Prefecturii municipiului Bucureşti. Totodată se prevede înfiinţarea, în cadrul regiei 
Autonome Registrul Auto, a Departamentului ghişeu unic pentru înmatricularea 
autovehiculelor, care va prelua atribuţiile privind înmatricularea vehiculelor 
exercitate în prezent de Direcţia Regim Permise de Conducere ţi Inmatriculare a 
Vehiculelor, din subordinea Ministerului Afacerilor Interne. 

 
  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 4 februarie 2014, Consiliul Legislativ avizează 
negativ propunerea legislativă, Guvernul nu susţine adoptarea propunerii 
legislative . 

Supusă dezbaterilor, respectiva  propunere legislativă a fost  amânată cu o 
săptămână cu unanimitate de voturi de voturi. 
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La punctul 7 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.76/2014 privind modificarea unor acte 
normative şi pentru aprobarea plăţii cotizaţiei anuale a României ca membru în 
Parteneriatul pentru o Guvernare Deschisă (Open Government Partnership), 
(Pl.x25/2015), ce are ca obiect de reglementare pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.76/2014 privind modificarea unor acte normative şi pentru 
aprobarea plăţii cotizaţiei anuale a României ca membru în Parteneriatul pentru o 
Guvernare Deschisă (Open Government Partnership), care reglementează ca, 
începând cu data intrării sale vigoare, dispoziţiile art.20 din Legea nr.202/1998 să 
prevadă faptul că toţi emitenţii suportă cheltuielile determinate de publicarea actelor 
în Monitorul Oficial al României, pe baza tarifelor aprobate anual prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea Secretariatului General al Guvernului. De asemenea, 
proiectul stabileşte că pentru actele Guvernului şi deciziile prim-ministrului, 
cheltuielile de publicare se suportă din bugetul Secretariatului General al Guvernului, 
iar pentru actele Parlamentului din bugetul Camerei Deputaţilor, cu excepţia 
rapoartelor prezentate Parlamentului, ale căror cheltuieli de publicare se suportă de 
către autorităţile publice respective. 
 

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 5 februarie 2015, Consiliul Legislativ avizează favorabil 
proiectul de Lege. Totodată, au fost prezentate rapoartele preliminare ale Comisiei 
pentru buget, finanţe şi bănci şi Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi cu 
amendamentul admis şi un amendament respins. 

Supus dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât cu unanimitate de voturi 
menţinerea raportului preliminar, transmis în 17 februarie 2015, de adoptare a  
respectivului  proiect de Lege în forma adoptată de Senat. 

 
 La punctul 8 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.89/2014 pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă 
şi al apărării împotriva incendiilor (Pl.x 192/2014), ce are ca obiect de reglementare 
crearea unui cadru adecvat de stabilire a modului de răspuns la producerea unor 
situaţii de urgenţă, prin stabilirea unor mecanisme instituţionale şi atribuţionale în 
ceea ce priveşte managementul situaţiilor de urgenţă, a unui mecanism de desemnare 
a persoanei care asigură coordonarea unitară a forţelor implicate în intervenţie, 
precum şi prin instituirea unui sistem de sprijin al persoanei coordonatoare . 

 
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 4 martie 2015, Consiliul Legislativ avizează favorabil 
proiectul de Lege cu  observaţii şi propuneri. 
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Supus dezbaterilor, respectivul proiect de Lege a fost adoptat cu unanimitate 
de voturi. 
 
 În ziua de 19 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. 
 

În cadrul lucrărilor şedinţei Comisiei pentru administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului desfăşurate în zilelel de 17 şi 19 martie 2015, s-a hotărât (cu 
unanimitate de voturi) necesitatea participării reprezentanţilor Guvernului României 
la toate proiectele de legi şi propunerile legislative înscrise pe ordinea de zi a 
comisiei. De asemenea, s-a hotărât ca în cazul avizelor, reprezentativitatea să fie la 
nivel de director, iar pentru sesizările în fond la nivel de ministru sau secretar de stat. 
 
 

PREŞEDINTE, 

Marin ALMĂJANU 

SECRETAR, 

Radu BABUS 

 
 
 
 
  
Întocmit, 
Consilier parlamentar, Elena Hrincescu  
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