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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 

   din zilele de 9 și 11 februarie 2016 
 
Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului şi-a desfăşurat lucrările 

în zilele de 9 şi 11 februarie 2016. 
  
 În data de 9 februarie a.c. a avut loc şedinţa comuna a Comisiei pentru administraţie 
publică şi amenajarea teritoriului şi a Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi,lucrările au 
fost conduse, alternativ de către domnul deputat Victor-Paul Dobre - preşedinte al Comisiei 
pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului și de domnul deputat Nicolae-Ciprian 
Nica - vicepreşedinte al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. 
 
 Pe ordinea de zi a şedinţei comune din data de 9 februarie 2016 ora 10:30 au figurat 
următoarele puncte: 
 

SESIZARI ÎN FOND 
 
 1. PL.x 442/2009 - Legea legislativă pentru modificarea şi completarea art.7 din 
Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare 
 
 2. PL.x 681/2015 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.22/2015 
privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare 
  
 La punctul 1 al ordinii de zi al şedinţei comune, respectiva Lege a fost amânată cu 

unanimitate de voturi. 
 

 La punctul 2 al ordinii de zi al şedinţei comune, respectivul proiect de lege a fost 
adoptat cu unanimitate de voturi. 
 
  După finalizarea ședinței comune, Comisia pentru administrație publică și amenajarea 
teritoriului și-a continuat lucrările. 
 
  Lucrările Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului din 9 
februarie a.c. au fost conduse de domnul deputat Victor-Paul Dobre, preşedinte al Comisiei. 
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  Pe ordinea de zi a şedinţei din data de 9 februarie 2016 ora 11:00 au figurat 
următoarele puncte: 
 

AVIZE 
 
 1. Plx. 699/2015 - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.139/1995 Legea Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România 
 2. Plx. 828/2015 - Proiect de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 42/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din 
domeniul jocurilor de noroc 
 3. Plx. 837/2015 - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
fondului funciar nr.18/1991 
 4. Plx. 853/2015 - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
145/2014 privind stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul 
agricol, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 794 din 31 octombrie 2014 
 5. Plx. 874/2015 - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă nr.111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru 
creşterea copiilor 
 6. Plx. 893/2015 - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.21/1991 privind cetăţenia română 
 

SESIZARI ÎN FOND 
 

 7. PL-x 865/2015 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.52/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr.307/2006 privind 
apărarea împotriva incendiilor 
 8. Pl-x 517/2014 - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor 
 9. PL-x  41/2015 - Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea art.44 din 
Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor 
 10. PL-x 175/2015 - Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative în domeniul protecţiei civile şi al situaţiilor de urgenţă 
 11. PL-x 809/2015 - Propunere legislativă pentru modificarea alin.(5) al art.51 din Legea 
nr.215/2001 a administraţiei publice locale 

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

unanimitate de voturi. 
 

 La punctul 2 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu 
majoritate de voturi (3 abţineri). 

 
 La punctul 3 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost avizată negativ cu 

majoritate de voturi (2 abţineri). 
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 La punctul 4 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost avizată negativ cu 
majoritate de voturi (4 împotrivă, 2 abţineri). 

 
 La punctul 5 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost avizată negativ cu 

unanimitate de voturi. 
 

 La punctul 6 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost avizată negativ cu 
unanimitate de voturi. 

 
 La punctul 7 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost adoptat cu unanimitate 
de voturi. 
  
 La punctul 8 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost respinsă cu 
unanimitate de voturi. 
 
 La punctul 9 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost respins cu unanimitate de 
voturi. 
 
 La punctul 10 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost respins cu unanimitate 
de voturi. 
 
 La punctul 11 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost respinsă cu 
unanimitate de voturi. 
 
 În ziua de 11 februarie 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  9 februarie 2016 din totalul celor 23 de membri au fost 
prezenţi 21 deputaţi, după cum urmează: 
 
 Domnul deputat Dobre Victor Paul (PNL), domnul deputat Chebac Eugen (PSD), 
domnul deputat Cseke Attila-Zoltan (UDMR), domnul deputat Nistor Laurenţiu (PSD), 
domnul deputat Babuş Radu (PSD), domnul deputat Avram Constantin (ALDE), domnul 
deputat Almăjanu Marin (PNL) a fost înlocuit de domnul deputat Victor Manea (PNL), 
domnul deputat Boboc Valentin Gabriel (PSD), doamna deputat Bucura-Oprescu Simona 
(PSD), domnul deputat Călin Ion (PSD), doamna deputat Cătăniciu Steluţa-Gustica (ALDE), 
domnul deputat Ciolacu Ion-Marcel (PSD), domnul deputat Frăticiu Gheorghe (PSD), domnul 
deputat Motreanu Dan Ştefan (PNL), domnul deputat Oltean Ioan (PNL), domnul deputat 
Palăr Ionel (PNL) a fost înlocuit de domnul deputat Surugiu Radu (PNL), domnul deputat 
Popescu Florin Aurelian (neafiliat), domnul deputat Răţoi Neculai (PSD), domnul deputat 
Simionescu Adrian Constantin (PSD), doamna deputat Surdu Raluca (PNL), domnul deputat 
Urcan Ionaş-Florin (PNL). 
 Domnul deputat domnul deputat Dragnea Nicolae-Liviu (PSD) şi domnul deputat 
Oajdea Vasile Daniel (ND), nu au participat la lucrările comisiei. 
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 La lucrările Comisiei din  11 februarie 2016 din totalul celor 23 de membri 
au fost prezenţi 19 deputaţi, după cum urmează: 
 
 Domnul deputat Dobre Victor Paul (PNL), domnul deputat Chebac Eugen (PSD), 
domnul deputat Cseke Attila-Zoltan (UDMR), domnul deputat Nistor Laurenţiu (PSD), 
domnul deputat Babuş Radu (PSD), domnul deputat Avram Constantin (ALDE), domnul 
deputat Boboc Valentin Gabriel (PSD), doamna deputat Bucura-Oprescu Simona (PSD), 
domnul deputat Călin Ion (PSD), domnul deputat Ciolacu Ion-Marcel (PSD), domnul deputat 
Frăticiu Gheorghe (PSD), domnul deputat Motreanu Dan Ştefan (PNL), domnul deputat 
Oltean Ioan (PNL), domnul deputat Palăr Ionel (PNL), domnul deputat Popescu Florin 
Aurelian (neafiliat), domnul deputat Răţoi Neculai (PSD), domnul deputat Simionescu Adrian 
Constantin (PSD), doamna deputat Surdu Raluca (PNL), domnul deputat Urcan Ionaş-Florin 
(PNL) 
 Domnul deputat Almăjanu Marin (PNL), doamna deputat Cătăniciu Steluţa-Gustica 
(ALDE), domnul deputat Dragnea Nicolae-Liviu (PSD) şi domnul deputat Oajdea Vasile 
Daniel (ND) nu au participat la lucrările comisiei. 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
Victor-Paul DOBRE 

SECRETAR, 
Radu Babuş 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit: 
Şef serviciu, Sofia CHELARU 
Consultant parlamentar, Sergiu-Vlad PAHONTU 
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