
 
Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 
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 Bucureşti, 23 februarie 2015 
 

 
PROCES VERBAL 

din zilele de 17 și 19 februarie  2015 
 
Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului şi-a desfăşurat 

lucrările în zilele de 17 și 19  februarie 2015. 
 

 La lucrările Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului în 
ziua de 17 februarie  a.c., din numărul de 24 membri ai Comisiei au fost prezenţi 22 
deputaţi, neparticipând la lucrările comisiei: domnul ministru Dragnea Nicolae-Liviu 
(PSD) și domnul deputat Babuş Radu (PSD) nu au participat la lucrările comisiei. 
 
 La lucrările Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului în 
ziua de  19 februarie  a.c., din numărul de 24 membri ai Comisiei au fost prezenţi 21 
deputaţi, neparticipând la lucrările comisiei: domnul ministru Dragnea Nicolae-Liviu 
(PSD), domnul deputat Motreanu Dan-Ștefan (PNL) și domnul deputat Babuş Radu 
(PSD) nu au participat la lucrările comisiei. 
 
 La şedinţa Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului din 
17 februarie a.c., au participat ca invitaţi: doamna Sirma Caraman - secretar de stat 
în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației, doamna anca Ginavar 
- șef serviciu în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației, doamna 
Elena Cucoș - șef birou în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și 
Administrației, domnul Stan George - director general în cadrul Agenţiei Naţionale 
pentru Locuinţe, domnul Chiriac Nicolae - director economic în cadrul Agenţiei 
Naţionale pentru Locuinţe, domnul Ioan Simion - director în cadrul Agenţiei 
Naţionale pentru Locuinţe, domnul Costin Mihalache - secretar de stat în cadrul 
Secretariatul General al Guvernului, doamna Emilia Șerban - director economic în 
cadrul Regiei Autonome ”Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat” și 
domnul Răzvan Vulcănescu - secretar de stat în cadrul Ministerului Sănătății. 
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 Lucrările şedinţei  din 17 februarie a.c., orele 11:00 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 17 februarie 2015, orele 11:00 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 537/2014 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.61/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.47/2013 privind unele măsuri în domeniul instrumentelor structurale 
care privesc beneficiarii direcţi finanţaţi din fonduri externe nerambursabile, precum 
şi unele măsuri financiare în domeniul ex-ISPA din sectorul transporturi; 
 3.PL.x 539/2014 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.56/2014 privind trecerea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi 
Acvacultură din subordinea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice în 
subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; 
 4. PL.x 575/2014  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.41/2014 privind înfiinţarea Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor 
Rurale, prin reorganizarea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit; 
 5. 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 
 
 6.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; 
 7.PL.x 144/2014 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.185/2013 privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate; 
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 8.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; 
 9.PL.x 483/2014 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.13/2014 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare; 
 10.PL.x 534/2014 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.43/2014 privind durata unor contracte de închiriere pentru suprafeţe 
locative cu destinaţia de locuinţe; 
 11.PL.x 551/2014 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.6/2014 pentru modificarea şi completarea art.10 din Legea nr.152/1998 privind 
înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe; 
 12.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; 
 13.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; 
 14.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 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 amânat o săptămâna 
cu unanimitate de voturi. 
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 La punctul 2 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.61/2014 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.47/2013 privind unele măsuri în 
domeniul instrumentelor structurale care privesc beneficiarii direcţi finanţaţi din 
fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri financiare în domeniul ex-
ISPA din sectorul transporturi (Pl.x 537/2014), ce are ca obiect de reglementare 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.52/2014 privind stabilirea unor 
măsuri financiare şi pentru interpretarea unor prevederi legale din cuprinsul art.16 din 
Ordonanţa Guvernului nr.9/2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 
2014, prin care se propune alocarea, pentru situaţii deosebite, urgente, de fonduri 
suplimentare din Fondul se rezerva bugetară la dispoziţia Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli din domeniul sănătăţii care nu pot fi asigurate din bugetul 
aprobat. 

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 amânat o săptămâna 
cu unanimitate de voturi. 

 
 

 La punctul 3 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.56/2014 privind trecerea Agenţiei 
Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură din subordinea Ministerului Mediului şi 
Schimbărilor Climatice în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 
(PL.x 539/2014), ce are ca obiect de reglementare aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.56/2014 privind trecerea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi 
Acvacultură din subordinea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice în 
subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, avându-se în vedere 
elaborarea unitară şi urgentă a Strategiei Naţionale a Sectorului Pescăresc 2014-2020, 
asigurarea finanţării unor programe multianuale din sectorul pescăresc şi creşterea 
gradului de absorbţie a fondurilor europene pentru pescuit. 

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 3 decembrie 2014, Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul 
de Lege. 

Supus dezbaterilor, respectivul proiect de Lege a fost amânat o săptămâna 
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.41/2014 privind înfiinţarea 
Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, prin reorganizarea Agenţiei de Plăţi 
pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (PL.x 575/2014), ce are ca obiect de 
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reglementare înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei pentru Finanţarea 
Investiţiilor Rurale, ca instituţie publică, cu personalitate juridică, în subordinea 
Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, finanţată din venituri proprii şi 
subvenţii de la bugetul de stat, prin reorganizarea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare 
Rurală şi Pescuit, care se desfiinţează. 

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 săptămâna 
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.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. 

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 săptămâna 
cu unanimitate de voturi. 
 
 

La punctul 6 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. În cererea de reexaminare a 
Preşedintelui 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 şi previzibilitate. 
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S-a arătat că proiectul de Lege se încadrează în categoria legilor organice, 
Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a respins legea trimisă spre 
promulgare, Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul de Lege, Comisia 
pentru privatizare şi administrarea activelor statului avizează negativ.  

Supus dezbaterilor, s-a admis cererea de reexaminare trimisă de 
Preşedintele României şi s-a propus adoptarea Legii cu un amendament admis  
cu unanimitate de voturi. 

 
 

La punctul 7 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.185/2013 privind amplasarea şi autorizarea 
mijloacelor de publicitate (PLx. 144/2014), ce are ca obiect de reglementare 
modificarea şi completarea Legii nr.185/2013 privind amplasarea şi autorizarea 
mijloacelor de publicitate, în sensul stabilirii amplasamentelor mijloacelor de 
publicitate pe zone și categorii, a spațiilor în care publicitatea poate fi interzisă, 
precum și a modalității de achiziție publică a spațiilor publicitare. 

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 24 martie 2014, Consiliul Legislativ avizează favorabil 
proiectul de Lege, Guvernul susține adoptarea inițiativei legislative. 
 Supus dezbaterilor, respectivul proiectul de Lege a fost adoptat cu 
majoritate de voturi. 
 
 

La punctul 8 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. 

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 amânat o săptămâna 
cu unanimitate de voturi. 
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La punctul 9 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.13/2014 privind reglementarea unor măsuri 
fiscal-bugetare  (PL.x 438/2014), ce are ca obiect reglementarea unor măsuri fiscal-
bugetare, prin modificarea art.2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.101/2011, 
aprobată cu completări prin Legea nr.382/2013, în sensul stabilirii destinației sumelor 
obținute din vânzarea imobilelor administrate. 

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 amânat o săptămâna 
cu unanimitate de voturi. 

 
 
La punctul 10 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.43/2014 privind durata unor 
contracte de închiriere pentru suprafeţe locative cu destinaţia de locuinţe  (PL.x 
534/2014), ce are ca obiect de reglementare aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.43/2014 privind durata unor contracte de închiriere pentru suprafeţe 
locative cu destinaţia de locuinţe, prin care se propune stabilirea unui termen de 5 ani 
a valabilității contractelor de închiriere încheiate. 

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 2 decembrie 2014, Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul 
de Lege. 

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

La punctul 11 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.6/2014 pentru modificarea şi completarea art.10 
din Legea nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe  (PL.x 
551/2014), ce are ca obiect de reglementare aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.6/2014 pentru modificarea şi completarea art.10 din Legea nr.152/1998 privind 
înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, prin crearea cadrului legal pentru 
vânzarea locuințelor cu plata în rate și pentru reglementarea situației în care, în cursul 
anului anterior, A.N.L. nu a încheiat cel puțin două contracte de antrepriză cu 
antreprenorii, care să permită calculul valorii de înlocuire. Se utilizează ca referință 
an de calcul, ultimul an în care s-au încheiat de către A.N.L. cel puțin a două 
contracte de antrepriză pentru a calcula corect valoarea de înlocuire. 

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 
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în şedinţa din 3 decembrie 2014, Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul 
de Lege. 

Supus dezbaterilor, respectivul proiect de Lege a fost amânat două 
săptămâni cu unanimitate de voturi. 

 
 
La punctul 12 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. 

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

 
 
La punctul 13 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 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 adoptat cu majoritate 
de voturi. 
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La punctul 14 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul 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) (PL.x 
25/2015), ce are ca obiect de reglementare 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, dispozițiile art.20 din Legea nr.202/1998 să prevadă faptul că toți 
emitenții 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 stabilește că pentru 
actele Guvernului și deciziile prim-ministrului, cheltuielile de publicare se suportă 
din bugetul Secretariatului General al Guvernului, iar pentru actele Parlamentului din 
bugetul Camerei Deputaților, cu excepția rapoartelor prezentate Parlamentului, ale 
căror cheltuieli de publicare se suportă de către autoritățile publice respective. 

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 5 februarie 2015, Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul de 
Lege. 

Supus dezbaterilor, respectivul proiect de Lege a fost adoptat cu majoritate 
de voturi. 
 
 
 Lucrările şedinţei comune a Comisiei pentru administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului și a Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi din 17 
februarie a.c., orele 12:00 au fost conduse de domnul deputat Marin Almăjanu, 
preşedintele Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului și de 
domnul deputat Ciucă Liviu-Bogdan preşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi 
imunităţi. 
 
 Pe ordinea de zi a şedinţei comune din data de 17 februarie 2015, orele 12:00 
a figurat următorul punct: 
 

PL.x 392/2014 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.55/2014 pentru reglementarea unor măsuri privind administraţia 
publică locală. 
 

La punctul înscris pe ordinea de zi a fost prezentat Proiectul de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.55/2014 pentru reglementarea unor 
măsuri privind administraţia publică locală (Pl.x 392/2014), ce are ca obiect de 
reglementare instituirea unei derogări de la prevederile art. 9 alin. (2) lit. h1) şi art. 15 
alin. (2) lit. g1) din Legea nr. 393/2004 privind statutul aleşilor locali, cu modificările 
şi completările ulterioare, în sensul creării posibilităţii aleşilor locali de a renunţa la 
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calitatea de membru al partidului politic sau al organizaţiei minorităţilor naţionale pe 
a cărei listă au fost aleşi şi de a adera la un alt partid politic sau altă organizaţie a 
minorităţilor naţionale ori de a deveni independenţi, în termen de 45 de zile de la 
intrarea în vigoare a ordonanţei de urgenţă, fără a-şi pierde calitatea de aleşi locali, 
aşa cum prevăd dispoziţiile de la care se derogă. Totodată, prin proiect se 
reglementează modul de ocupare de către supleanţi a locurilor consilierilor locali sau 
judeţeni, în caz de vacanţă a mandatelor, cu condiţia confirmării acestora de către 
partidul din care fac parte. 

S-a arătat că Proiectul de Lege se încadrează în categoria legilor organice, 
Camera Deputaţilor este Primă Cameră Sesizată. A fost depusă sesizare de 
neconstituţionalitate formulată de un număr de 130 de deputaţi şi senatori 
aparţinând Grupulurilor parlamentare al Partidului Naţional Liberal şi Partidului 
Democrat Liberal. În conformitate cu decizia D.C.C. nr.761/2015 Curtea 
Constituţională a constatat că prevederile din lege sunt neconstituţionale.  

 
 Supus dezbaterilor, s-a hotărât să se propună plenului Camerei Deputaților 
spre dezbatere și adoptare Legea privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.55/2014 pentru reglementarea unor măsuri privind administraţia 
publică locală, cu amendamente respinse. 
 
 În ziua de 19 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. 
 
 

PREŞEDINTE, 

Marin ALMĂJANU 

SECRETAR, 

Constantin AVRAM 

 
 
  
Întocmit, 
Consilier parlamentar, Andrei-Alexandru CHITIC  
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