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PROCES VERBAL 

din zilele de 26 și 28 mai 2015 
 
Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului şi-a desfăşurat 

lucrările în zilele de 26 și 28 mai 2015. 
 

  
 La lucrările Comisiei din ziua de 26 mai a.c., din numărul de 22 membri ai 
Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului și-au înregistrat 
prezenţa 18 deputaţi. Domnul ministru Dragnea Nicolae-Liviu (PSD), domnul 
deputat Almăjanu Marin (PNL), domnul deputat Oajdea Daniel Vasile (DP) și 
domnul deputat Oltean Ioan (PNL) nu au participat la lucrările comisiei. 
 
 La lucrările Comisiei din ziua de 28 mai a.c., din numărul de 22 membri ai 
Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului și-au înregistrat 
prezenţa 19 deputaţi. Domnul ministru Dragnea Nicolae-Liviu (PSD), domnul 
deputat Almăjanu Marin (PNL) și domnul deputat Oltean Ioan (PNL) nu au participat 
la lucrările comisiei. 
 
 La şedinţa Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului din 
26 mai a.c., au participat ca invitaţi: doamna Sirma Caraman - secretar de stat în 
cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, domnul Mircea 
urel secretar de stat în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației 
Publice, doamna Elena Cucoș - șef birou în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale 
și Administrației Publice, doamna Anca Ginavar - șef serviciu în cadrul Ministerului 
Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, domnul Neagu Liviu - secretar 
general adjunct în cadrul Secretariatului General al Guvernului, domnul Prepeliță - 
consilier juridic în cadrul Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și 
Mediului de Afaceri, doamna Zidaru Diana - consilier în cadrul Ministerului 
Agriculturii și Dezvoltării Rurale, domnul Tohăneanu Bogdan - secretar de stat în 
cadrul Ministerului Afacerilor Interne, domnul Cotoșman Florin - comisar general 
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adjunct în cadrul Gărzii Naționale de Mediu și doamna Ghiță Cornelia - consilier în 
cadrul Gărzii Naționale de Mediu. 
 
 Lucrările Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului din 
26 mai a.c. și au fost conduse de domnul deputat Laurențiu Nistor, vicepreședinte al 
Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului. 
 
 Pe ordinea de zi a şedinţei din data de 26 mai 2015, au figurat următoarele 
puncte: 
 

AVIZE 
 

 
 1. PL.x 404/2015  Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.2/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum 
şi alte măsuri; 
 2. PL.x 405/2015  Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.4/2015 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare; 
 
 

SESIZĂRI ÎN FOND 
 
 
 3. Pl.x 370/2015 Propunere legislativă pentru completarea art.69 a Legii 
administraţiei publice locale nr.215/2001; 
 4. Pl.x 401/2015  Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă; 
 5. PL.x 407/2015  Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr.21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale. 

 
La punctul 1 al ordinii de zi, respectivul proiect de Lege a fost avizat 

favorabil cu majoritate de voturi. 
 
La punctul 2 al ordinii de zi, respectivul proiect de Lege a fost amânat cu 

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

cu majoritate de voturi. 
 
La punctul 4 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost respinsă 

cu majoritate de voturi. 
La punctul 5 al ordinii de zi, respectivul proiect de Lege a fost respins cu 

unanimitate de voturi. 
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 În ziua de 28 mai 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. 
 
 
 

VICEPREŞEDINTE, 

Laurențiu NISTOR 

SECRETAR, 

Radu BABUȘ 

 
 
 
 
  
Întocmit, 
Consilier parlamentar, Andrei-Alexandru CHITIC  
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