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Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului şi-a desfăşurat 

lucrările în zilele de 13, 14 și 15 octombrie  2015. 
  
 Lucrările Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului din 13 
octombrie a.c. au fost conduse de domnul deputat Victor-Paul Dobre, preşedinte al 
Comisiei. 
 Domnul președinte a propus suplimentarea ordinii de zi cu următorul aviz: 
 Pl.x 650/2015 - Propunere legislativă privind modificarea alin.4 al art.2 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.41/2007 privind transmiterea unei suprafete de 
teren din domeniul public al statului şi din administrarea Institutului Naţional de 
Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof şi Sfecla de Zahăr Braşov, judeţul Braşov,în 
domeniul public al judeţului Braşov şi în administrarea Consiliului Judeţean Braşov, 
pentru realizarea obiectivului " Aeroport Internaţional Braşov-Ghimbav"  
 Supusă la vot, propunerea a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 
 
 Pe ordinea de zi a şedinţei din data de 13 octombrie 2015, au figurat 
următoarele puncte: 
 

AVIZE 
 

 1. PLx 618/2015 - Proiect de Lege privind transmiterea unei suprafeţe de teren 
din domeniul public al statului şi din administrarea Institutului Naţional de Cercetare-
Dezvoltare pentru Cartof şi Sfecla de Zahăr Braşov, judeţul Braşov, în domeniul public 
al judeţului Braşov şi în administrarea Consiliului Judeţean Braşov, pentru realizarea 
obiectivului "Aeroport International Braşov-Ghimbav" 
 2. Pl.x 604/2015 - Propunere legislativă privind înfiinţarea abatoarelor mobile 
având ca obiect activitatea de abatorizare a animalelor şi comercializarea cărnii 
 3. Pl.x 606/2015 - Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.145/2014 
pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol 
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 4. Pl.x 621/2015 - Proiect de Lege privind declararea zilei de 21 martie ca 
Sărbătoarea Sosirii Primăverii pentru membrii minorităţii tătare turco-musulmane din 
România - denumită Nawrez 
  
 

SESIZĂRI ÎN FOND 
 
 
 5. Pl.x 645/2013 - Propunere legislativă privind programul "Masa la Scoală" 
pentru elevii din învăţămîntul obligatoriu de stat şi privat, primar şi gimnazial 
 6. Pl.x 582/2013 - Propunere legislativă privind transmiterea unui teren din 
domeniul pubic al statului şi din administrarea Agenţiei Domeniilor Statului în 
domeniul public al comunei Manasia , judeţul Ialomiţa, şi în administrarea Consiliului 
Local al Comunei Manasia , judeţul Ialomiţa, în vederea extinderii cimitirului situat în 
satul Manasia 
 7. PL.x 556/2015 - Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.188/199 privind 
Statutul funcţionarilor publici 
 8. Pl.x 623/2015 - Propunere legislativă pentru modificarea articolului 351 din 
Legea poliţiei locale nr.155/2010, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea 
I, nr.339 din 8 mai 2014 
 9. 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) 
 
 La punctul înscris suplimentar pe ordinea de zi, respectiva propunere 
legislativă a fost avizată negativ cu unanimitate de voturi. 

La punctul 1 al ordinii de zi, respectivul proiect de Lege a fost avizat favorabil 
cu unanimitate de voturi. 

La punctul 2 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost amânată 
cu unanimitate de voturi. 

La punctul 3 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost amânată 
cu unanimitate de voturi. 

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

La punctul 5 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost respinsă 
cu majoritate de voturi. 

La punctul 6 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost respinsă 
cu majoritate 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, respectiva propunere legislativă a fost respinsă 
cu unanimitate de voturi. 
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La punctul 9 al ordinii de zi, respectivul proiect de Lege a fost adoptat 
cu unanimitate de voturi. 

 
 În zilele de 14 și 15 octombrie 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  13 octombrie 2015 din totalul celor 22 de membri au 
fost prezenţi 20 deputaţi, după cum urmează: 
 
Dobre Victor Paul (PNL), Chebac Eugen (PSD), Cseke Attila-Zoltán (UDMR), Nistor 
Laurenţiu (PSD), Avram Constantin (ALDE), Babuş Radu (PSD), Almăjanu Marin 
(PNL) a fost înlocuit de Turcan Raluca (PNL), Boboc Valentin Gabriel (PSD), Bucura 
- Oprescu Simona (PSD), Călin Ion (PSD), Ciolacu Ion-Marcel (PSD), 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), Urcan Ionaș-Florin (PNL). 
 Domnul deputat Dragnea Nicolae-Liviu (PSD) și domnul deputat Oajdea Daniel 
Vasile (ND) nu au participat la lucrările comisiei. 
  
 La lucrările Comisiei din 14 și 15 octombrie 2015 din totalul celor 22 de 
membri au fost prezenţi 17 deputaţi, după cum urmează: 
 
Dobre Victor Paul (PNL), Chebac Eugen (PSD), Nistor Laurenţiu (PSD), Avram 
Constantin (ALDE), Babuş Radu (PSD), Boboc Valentin Gabriel (PSD), Bucura - 
Oprescu Simona (PSD), Călin Ion (PSD), Ciolacu Ion-Marcel (PSD), Frăticiu 
Gheorghe (PSD), Motreanu Dan-Ștefan (PNL), Palăr Ionel (PNL), Popescu Florin 
Aurelian (neafiliat), Răţoi Neculai (PSD), Simionescu Adrian Constantin (PSD), Surdu 
Raluca (PNL), Urcan Ionaș-Florin (PNL). 
 Domnul deputat Cseke Attila-Zoltán (UDMR), domnul deputat Almăjanu Marin 
(PNL), domnul deputat Dragnea Nicolae-Liviu (PSD), domnul deputat Oajdea Vasile 
Daniel (ND) și domnul deputat Ioan Oltean (PNL) nu au participat la lucrările 
comisiei. 
 
 

PREŞEDINTE, 

VICTOR-PAUL DOBRE 

SECRETAR, 

CONSTANTIN AVRAM 

 
 
 
 
 
Întocmit: 

Consilier parlamentar, Andrei-Alexandru CHITIC 
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