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Camera Deputaţilor 

COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ ŞI 
AMENAJAREA TERITORIULUI  

 Bucureşti, 21 septembrie 2015 
 

 
PROCES VERBAL 

din zilele de 16 și 17 septembrie  2015 
 
 
Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului şi-a desfăşurat 

lucrările în zilele de 16 și 17 septembrie  2015. 
 

 La lucrările şedinţei din ziua de 16 septembrie a.c., din numărul de 22 
membri ai Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului și-au 
înregistrat prezenţa 19 deputaţi, neparticipând la lucrările comisiei domnul deputat 
Almăjanu Marin (PNL), domnul deputat Dragnea Nicolae-Liviu (PSD) și domnul 
deputat Oajdea Vasile Daniel (ND). 
  
 La lucrările şedinţei din ziua de 17 septembrie a.c., din numărul de 22 
membri ai Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului și-au 
înregistrat prezenţa 16 deputaţi, neparticipând la lucrările comisiei domnul deputat 
Cseke Attila-Zoltán (UDMR),  domnul deputat Almăjanu Marin (PNL), domnul 
deputat Dragnea Nicolae-Liviu (PSD), domnul deputat Motreanu Dan-Ștefan (PNL), 
domnul deputat Oajdea Vasile Daniel (ND) și domnul deputat Ioan Oltean (PNL). 
  
  Lucrările comune ale Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea 
teritoriului și Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi din 16 septembrie a.c. 
orele 13:00 au fost conduse de domnul deputat Nica Nicolae-Ciprian, 
vicepreşedinte al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. 
  
 Pe ordinea de zi a şedinţei  comune a figurat următorul punct: 
  
 Pl.x 429/2015 - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare 
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 La punctul înscris pe ordinea de zi a fost prezentată propunerea legislativă 
Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice 
locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (Plx 
429/2015) ce are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii 
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, în sensul instituirii cerinței 
aprobării sau vizării de către primar a raportului sau referatului compartimentului de 
resort, care trebuie să însoțească proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi a 
ședinței consiliului local. Reglementările propuse dau posibilitatea răspunderii pentru 
fiecare etapă din procesul de reglementare la nivel local și întăresc răspunderea celor 
care întocmesc rapoartele și referatele respective. 
 S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor ordinare, 
Camera Deputaţilor este prima Cameră sesizată, Consiliul Legislativ avizează 
favorabil propunerea legislativă, Guvernul nu a înaintat un punct de vedere cu 
privire la inițiativa legislativă. 
 Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost amânată cu 
majoritate de voturi. 
 
 Lucrările Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului din 
16 septembrie a.c. orele 14:00 au fost conduse de domnul deputat Victor-Paul 
Dobre, preşedinte al Comisiei. 
  
 Pe ordinea de zi a şedinţei din data de 16 septembrie 2015, orele 14:00, au 
figurat următoarele puncte: 
 

AVIZE 
 

 1. Plx 543/2015 - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.176 din 1 septembrie 2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi 
demnităţilor publice 
 2. PL.x 547/2015 - Proiect de Lege pentru modificarea art.82 alin.(1) din Legea 
nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea 
demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi 
sancţionarea corupţiei 
 3. PL.x 554/2015 - Proiect de Lege privind măsuri de eficientizare a achitării 
amenzilor contravenţionale 
 4. Pl.x 559/2015 - Propunere legislativă privind negocierile colective de muncă 
 

SESIZĂRI ÎN FOND 
 
 
 5. PL.x 444/2014 - Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr.20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al 
construcţiilor existente 

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?idp=14749


 3 
 
 6. Pl.x 521/2015 - Propunere legislativă pentru completarea art.1 din Ordonanţa 
nr.27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor 
 7. PL.x 99/2015 - Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.28/2008 privind registrul agricol 
 8. Pl.x 258/2015 - Propunere legislativă privind siguranţa în unităţile de 
învăţământ 
 9. Pl.x 423/2015 - Propunere legislativă pentru completarea art.53 din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele publice locale 
 10. Pl.x 424/2015 - Propunere legislativă pentru creşterea transparenţei în 
utilizarea finanţelor publice 
 
 La punctul 1 al ordinii de zi a fost prezentată propunerea legislativă pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.176 din 1 septembrie 2010 privind integritatea în 
exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice (Plx 543/2015), ce are ca obiect de 
reglementare modificarea pct.34 și 35 din cuprinsul art.1 alin.(1) din Legea 
nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru 
modificarea și completarea Legii nr.144/2007 privind înființarea, organizarea și 
funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și 
completarea altor acte normative, cu modificările ulterioare, în sensul extinderii sferei 
persoanelor care au obligația declarării averii și intereselor. 
 S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor organice, 
Camera Deputaţilor este prima Cameră sesizata, Consiliul Legislativ avizează 
favorabil proiectul de Lege, Guvernul nu susține adoptarea inițiativei legislative. 

Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost amânată cu 
unanimitate de voturi. 

 
La punctul 2 al ordinii de zi a fost prezentat Proiect de Lege pentru 

modificarea art.82 alin.(1) din Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru 
asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în 
mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei (PL.x 547/2015), ce are ca 
obiect de reglementare   modificarea art.82 alin.(1) din Legea nr.161/2003 privind 
unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a 
funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, în 
sensul completării normei cu o precizare în vederea prevenirii încărcării activității 
instanțelor cu unele procese birocratice. În ceea ce privește oportunitatea măsurilor 
preconizate, ar trebui analizată și din perspectiva procesului de monitorizare a 
Comisiei Europene prin Mecanismul de Cooperare și Verificare (MCV). 

S-a arătat că proiectul de Lege se încadrează în categoria legilor organice, 
Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a adoptat proiectul de 
Lege, Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul de lege, Guvernul 
consideră că Parlamentul este singurul în măsură să se pronunțe cu privire la 
această inițiativă legislativă. 

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

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?idp=14749
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La punctul 3 al ordinii de zi a fost prezentat Proiectul de Lege privind măsuri 

de eficientizare a achitării amenzilor contravenţionale (PL.x 554/2015), ce are ca 
obiect de reglementare insitutuirea unui mecanism electronic  de evidență și 
comunicare în materia amenzilor contravenționale, în măsură să permită furnizarea 
în timp real a datelor despre creanțele datorate și plățile efectuate. 

S-a arătat că proiectul de Lege se încadrează în categoria legilor ordinare, 
Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a adoptat proiectul de 
Lege, Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul de Lege. 

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

 
La punctul 4 al ordinii de zi a fost prezentată propunerea legislativă privind 

negocierile colective de muncă (PL.x 559/2015), ce are ca obiect de reglementare 
procedura organizării, desfășurării și finalizării negocierilor colective de muncă, 
precum și încheierea, executarea și încetarea contractelor colective de muncă, în 
sectorul public și privat, în vederea corectării legislației interne actuale, respectiv, 
Legea dialogului social nr.62/2001, republicată, cu modificările ulterioare și 
armonizarea acesteia cu prevederile Cartei Social Europene, revizuită, adoptată la 
Strasbourg la 3 mai 1996. 

S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor 
organice, Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a respins 
propunerea legislativă, Consiliul Legislativ avizează favorabil propunerea 
legislativă, Consiliul Economic și Social avizează favorabil propunerea legislativă, 
Guvernul nu susține propunerea legislativă. 

Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost avizată negativ 
cu unanimitate de voturi. 

 
 
La punctul 5 al ordinii de zi a fost prezentat Proiectul de Lege pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.20/1994 privind măsuri 
pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente (PL.x 444/2014), ce are 
ca obiect de reglementare modificarea și completarea art.24 din Ordonanţei 
Guvernului nr.20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al 
construcţiilor existente, în sensul prevederii unor noi fapte drept contravenții. 

S-a arătat că proiectul de Lege se încadrează în categoria legilor ordinare, 
Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a adoptat proiectul de 
Lege, Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul de Lege, Guvernul susține 
adoptarea proiectului de Lege. 

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

 
 La punctul 6 al ordinii de zi a fost prezentată propunerea legislativă pentru 
completarea art.1 din Ordonanţa nr.27/2002 privind reglementarea activităţii de 
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soluţionare a petiţiilor (Plx 521/2014) ce are ca obiect de reglementare completarea 
art.1 din Ordonanţa nr.27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a 
petiţiilor, în sensul prevederii posibilității ca, în unitățile administrativ-teritoriale în 
care cetățenii aparținând minorităților naționale au o pondere de peste 20% din numărul 
locuitorilor, aceștia să își poată exercita dreptul de petiționare în limba lor maternă și 
dreptul de a primi răspuns în aceeași limbă. 
 S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor ordinare, 
Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Consiliul Legislativ avizează 
favorabil proiectul de Lege, Guvernul nu a înaintat un punct de vedere cu privire 
la inițiativa legislativă. 

Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost amânată cu 
unanimitate de voturi. 

 
 
La punctul 7 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.28/2008 privind registrul 
agricol (PL.x 99/2015), ce are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr.28/2008 privind registrul agricol în vederea realizării 
unei evidențe unitare cu privire la categoriile de folosință a terenurilor, a mijloacelor 
de producție agricolă, precum și a efectivelor de animale. 

S-a arătat că proiectul de Lege se încadrează în categoria legilor ordinare, 
Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a adoptat proiectul de lege, 
Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul de Lege, Guvernul nu a înaintat 
un punct de vedere cu privire la inițiativa legislativă. 

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

 
 La punctul 8 al ordinii de zi a fost prezentată propunerea legislativă privind 
siguranţa în unităţile de învăţământ (Plx 258/2014) ce are ca obiect de reglementare 
stabilirea cadrului legal privind siguranța în unitățile de învățîmânt, fiind propusă spre 
abrogare actuala reglementare reprezentată de Legea nr.352007 privind creșterea 
siguranței în unitățile de învățământ, ale cărei dispoziții sunt preluate în mare parte. 
 S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor 
ordinare, Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Consiliul Legislativ 
avizează favorabil proiectul de Lege, Guvernul nu susţine adoptarea acestei 
iniţiative legislative. 

Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost amânată cu 
unanimitate de voturi. 

 
 
La punctul 9 al ordinii de zi a fost prezentată propunerea legislativă pentru 

completarea art.53 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale (PL.x 
423/2015), ce are ca obiect de reglementare introducerea alin.(3) la art.53 din Legea 
nr.273/2006 privind finanțele locale, cu modificările și completările ulterioare, în 
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sensul ca administrațiile locale care au o populație mai mică de 50.000 de locuitori 
să poată solicita Guvernului alocarea de sume necesare de la bugetul de stat. 

S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor 
ordinare, Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a respins 
propunerea legislativă, Consiliul Legislativ avizează favorabil propunerea 
legislativă, iar Guvernul nu susține adoptarea inițiativei legislative. 

Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost respinsă cu 
unanimitate de voturi. 

 
La punctul 10 al ordinii de zi a fost prezentată propunerea legislativă pentru 

completarea art.53 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale (PL.x 
424/2015), ce are ca obiect de reglementare pentru completarea art.53 din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele publice locale. 

S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor 
ordinare, Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a respins 
propunerea legislativă, Consiliul Legislativ avizează favorabil propunerea 
legislativă, iar Guvernul nu susține adoptarea inițiativei legislative. 

Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost respinsă cu 
unanimitate de voturi. 

 
 
 În ziua de 17 septembrie 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, 

VICTOR-PAUL DOBRE 

SECRETAR, 

RADU BABUȘ 

 
 
 
 
Întocmit: 
Consilier parlamentar, Andrei-Alexandru CHITIC 
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