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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
din 25, 26 şi 27 februarie 2014 

 
Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului şi-a desfăşurat 

lucrările în zilele de 25, 26 şi 27 februarie 2014. 
 
 La şedinţa din 25 februarie a.c. au participat ca invitaţi: domnul Dumitrescu Doru, 

Secretar de Stat Ministerul Afacerilor Interne, domnul Nicu Buica, Secretar de Stat 
Ministerul Transporturilor, domnul Horia Irimia, Secretar de Stat Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei Publice şi domnul Dincă Nicolae, şef serviciu Ministerul 
Finanțelor Publice. 

 
 Lucrările şedinţei din 25 februarie a.c. au fost conduse de către domnul deputat 
Marin Almăjanu, preşedintele Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea 
teritoriului. 
 
 În data de 25 februarie 2014 pe ordinea de zi au figurat următoarele puncte: 
 

AVIZ 
 

1.  PL-x 606/2013 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei Guvernului 
nr.26/2011 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul 
Rutier 

 
 

SESIZĂRI ÎN FOND 
 

2.  Pl-x 773/2010 Propunere legislativă pentru completarea art.6 din Ordonanţa de 
urgenţă nr.18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe 

3.  PL-x 589/2011 Proiectul Legii serviciului de administrare a domeniului public şi 
privat al unităţilor administrativ-teritoriale 
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4.  Pl-x 124/2012 Proiect de Lege privind declararea comunei Șepreuş, judeţul Arad, 
localitate-martir a luptei anticomuniste 

5. PL-x 475/2013 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(5) al art.41 din Legea 
nr.119/1996 cu privire la actele de stare de stare civilă, republicată 

6. PL-x 484/2013 Propunere legislativă pentru modificarea art.2 din Legea nr.15/2003 
privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală 

7.  PL-x 653/2013 Propunere legislativă pentru modificarea Legii 393 din 2004 privind 
Statutul aleşilor locali, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.912 din 
7 octombrie 2004 

8. PL-x 11/2014 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.92/1996 privind 
organizarea şi funcţionarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, a Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului 
Afacerilor Interne, precum şi a altor acte normative 

 
La punctul 1 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost avizată negativ cu 
unanimitate de voturi. 
La punctul 2 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost amânată cu termen de 
o săptămână, cu unanimitate de voturi. 
La punctul 3 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost amânat cu termen de o 
săptămână, cu unanimitate de voturi. 
La punctul 4 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost amânat cu termen de o 
săptămână, cu unanimitate de voturi. 
La punctul 5 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost amânată cu termen de 
o săptămână, cu unanimitate de voturi. 
La punctul 6 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost amânată cu termen de 
o săptămână, cu unanimitate de voturi. 
La punctul 7 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost amânată cu termen de 
o săptămână, cu unanimitate de voturi. 
La punctul 8 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost amânată cu 
unanimitate de voturi. 
 
 La lucrările Comisiei din 25 şi 26 februarie 2014 din totalul celor 25 de membri au 
fost prezenţi 24 deputaţi, după cum urmează: 
 
Almăjanu Marin (PNL), Cseke Attila-Zoltán (UDMR), Nistor Laurenţiu (PSD), Ciolacu 
Ion-Marcel (PSD), Avram Constantin (PC), Babuş Radu (PSD), Boboc Valentin Gabriel 
(PSD), Simona BUCURA-OPRESCU (PSD), Călin Ion (PSD), Chebac Eugen (PSD), 
Dobre Victor Paul (PNL), Fonta Nuţu (PSD), Frăticiu Gheorghe (PSD), Gheorghe Florin 
(neafiliat), Horga Vasile (PNL), Marocico Ion (Mino.), Oajdea Daniel Vasile (PP-DD), 
Oltean Ioan (PDL), Popescu Florin Aurelian (neafiliat), Răţoi Neculai (PSD), Simionescu 
Adrian Constantin (PSD), Surdu Raluca (PNL), Urcan Ionaş-Florin (PDL), Vlădoiu Aurel 
(PSD). 
 
Domnul ministru Dragnea Nicolae-Liviu (PSD), nu a participat la lucrările comisiei. 
 

http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=135&cam=2&leg=2012
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La lucrările Comisiei din 27 februarie 2014 din totalul celor 25 de membri au fost 
prezenţi 23 deputaţi, după cum urmează: 
 
Almăjanu Marin (PNL), Cseke Attila-Zoltán (UDMR), Nistor Laurenţiu (PSD), Ciolacu 
Ion-Marcel (PSD), Avram Constantin (PC), Babuş Radu (PSD), Boboc Valentin Gabriel 
(PSD), Simona BUCURA-OPRESCU (PSD), Călin Ion (PSD), Chebac Eugen (PSD), 
Dobre Victor Paul (PNL), Fonta Nuţu (PSD), Frăticiu Gheorghe (PSD), Gheorghe Florin 
(neafiliat), Horga Vasile (PNL), Marocico Ion (Mino.), Oajdea Daniel Vasile (PP-DD), 
Popescu Florin Aurelian (neafiliat), Răţoi Neculai (PSD), Simionescu Adrian Constantin 
(PSD), Surdu Raluca (PNL), Urcan Ionaş-Florin (PDL), Vlădoiu Aurel (PSD). 
 
Domnul ministru Dragnea Nicolae-Liviu (PSD) şi domnul deputat Oltean Ioan (PDL), nu 
au participat la lucrările comisiei. 
 
 
 Lucrările Comisiei din zilele de 26 şi 27 februarie 2014 s-au desfăşurat în cadrul 
grupurilor de lucru constituite în vedere studierii iniţiativelor legislative de pe ordinea de 
zi. 
 
 

PREŞEDINTE, 

Marin ALMĂJANU 

SECRETAR, 

Ion-Marcel CIOLACU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit, 
Consilier, Alina Tănase 
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