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 Bucureşti, 22 aprilie 2014 
 

 
PROCES VERBAL 

din zilele de 14, 15, 16 și 17 aprilie 2014 
 
Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului şi-a desfăşurat 

lucrările în zilele de  14, 15, 16 și 17 aprilie 2014. 
 
La lucrările Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului în 

ziua de 14 aprilie a.c., din numărul de 24 membri ai Comisiei au fost prezenţi 20 
deputaţi, neparticipând la lucrările comisiei:  Domnul ministru Dragnea Nicolae-
Liviu (PSD),domnul deputat Ionel Palăr (PNL) domnul deputat Oajdea Vasile Daniel 
(PP-DD) și domnul deputat Oltean Ioan (PDL) nu au participat la lucrările comisiei. 

 
La lucrările Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului în 

zilele de 15, 16 și 17 aprilie 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 Oajdea Vasile Daniel (PP-DD) și domnul 
deputat Oltean Ioan (PDL) nu au participat la lucrările comisiei. 

 
  Lucrările şedinţei din 14, 15, 16 și 17 aprilie a.c. 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 14 aprilie 2014 a figurat următorul punct: 
  
 1. PLx. 124/2014 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr.11/2014 privind adoptarea unor măsuri de reorganizare la nivelul 
administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte 
normative. 
 
 La punctul 1 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege pentru 
aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.11/2014 privind adoptarea unor 
măsuri de reorganizare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea 
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și completarea unor acte normative (PLx. 124/2014), ce are ca obiect de reglementare 
aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.11/2014 privind adoptarea unor 
măsuri de reorganizare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea 
și completarea unor acte normative, în scopul asigurării funcționării imediate a 
Guvernului în noua sa structură, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea 
Parlamentului nr.1/2014. 

S-a arătat că proiectul de Lege se încadrează în categoria legilor organice, 
Camera Deputaţilor este Primă Cameră, Consiliul Legislativ avizează favorabil 
propunerea legislativă, Guvernul nu susține propunerea legislativă.  

Supus dezbaterilor, respectivul proiect de Lege a fost a fost adoptat cu 
amendamente admise cu majoritate de voturi. 
 
 
 Pe ordinea de zi a şedinţei din data de 15 aprilie 2014 au figurat următoarele 
puncte: 
 

AVIZE 
 

1.  Plx. 143/2014 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.165/2013 privind 
măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a 
imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist din România; 

2. Plx. 148/2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 
nr.448/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare privind protecția și 
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap; 

3. Plx. 151/2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.3 din 
Legea 14/2003, Legea partidelor politice, cu modificările și completările ulterioare. 

 
 

SESIZĂRI ÎN FOND 
 

4.  PLx. 581/2013 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.50/1991 
privind autorizarea executării lucrărilor de construcții; 

5. Plx. 80/2013 Propunere legislativă pentru înființarea Autorității Naționale pentru 
Certificarea și Calificarea Operatorilor Economici Eligibili; 

6. Plx. 147/2014 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.152/1998, 
înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe. 

 
La punctul 1 al ordinii de zi a fost prezentată propunerea legislativă pentru 

completarea Legii nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de 
restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în 
perioada regimului comunist din România (Plx. 143/2014), ce are ca obiect de 
reglementare completarea Legii nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea 
procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod 
abuziv în perioada regimului comunist din România, urmăridu-se declararea nulității 
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titlurilor de proprietate, a proceselor verbale de depunere în posesie și a celorlalte acte 
și înscrisuri emise pe  numele instuțiilor de învățământ superior de stat, care nu au 
deținut până în anul 1945 în proprietate suprafețe de teren cu destinație agricolă și 
silvică. 

S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor ordinare, 
Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a respins propunerea 
legislativă în şedinţa din 25 martie 2014, Consiliul Legislativ avizează negativ 
propunerea legislativă, Guvernul nu și-a exprimat punctul de vedere cu privire la 
propunerea legislativă.  

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

 
 
La punctul 2 al ordinii de zi a fost prezentată propunerea legislativă pentru 

modificarea și completarea Legii nr.448/2008, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap (Plx. 148/2014), ce are ca obiect de reglementare modificarea și 
completarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovare drepturilor persoanelor 
cu handicap, preconizându-se eliminarea diferențierii acordării indemnizației de 
însoțitor, pentru persoanele adulte cu handicap vizual și cele cu handicap grav, 
modificarea cuantumului indemnizației lunare pentru adultul cu handicap, precum și 
acordarea unor subvenții de la bugetul de stat organizațiilor neguvernamentale cu 
reprezentare națională. 

S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor organice, 
Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a adoptat propunerea 
legislativă în şedinţa din 25 martie 2014, Consiliul Legislativ avizează favorabil 
propunerea legislativă, Guvernul nu și-a exprimat punctul de vedere cu privire la 
propunerea legislativă.  

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

 
 
La punctul 3 al ordinii de zi a fost prezentată propunerea legislativă pentru 

modificarea și completarea art.3 din Legea 14/2003, Legea partidelor politice, cu 
modificările și completările ulterioare (Plx. 151/2014), ce are ca obiect de 
reglementare modificarea art.3 alin.(2) și (4) din Legea partidelor politice nr.14/2003 
în sensul interzicerii partidelor politice, precum și a activității organizate de partidele 
politice prin care se încalcă prevederile art.73 alin.(3) lit.(b) din Legea fundamentală. 

S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor organice, 
Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a respins propunerea 
legislativă în şedinţa din 25 martie 2014, Consiliul Legislativ avizează favorabil 
propunerea legislativă, Guvern susține că Parlamentul este singurul în măsură să 
se pronunțe asupra adoptării propunerii legislative.  
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Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost avizată negativ 
cu unanimitate de voturi. 

 
 
La punctul 4 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege pentru 

modificarea și completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor 
de construcții (PLx. 581/2014), ce are ca obiect de reglementare modificarea și 
completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare propunându-se următoarele: 
includerea în lista construcțiilor care care pot fi executate în extravilanul localităților, 
în baza autorizației de construire emise cu respectarea planurilor de amenajare a 
teritoriului, a structurilor de primire turistică cu funcțiuni de cazare turistică, a 
unităților de cult, obiectivelor sociale, sportive și medicale, caselor de vacanță, 
construcțiilor hidrotehnice și a construcțiilor și amenajărilor speciale, includerea în 
categoria lucrărilor care se pot executa fără autorizație de construcție și a lucrărilor de 
reabilitare și construire a drumurilor forestiere, dacă nu modifică structura de 
rezistență și/sau aspectul arhitectural al construcțiilor și completarea faptelor 
contravenționale de art.26 alin.(1) lit. h) și i) din lege cu cele privind emiterea 
certificatelor de urbanism și de autorizații de construire/desființare fără avizul 
structurii de specialitate din cadrul consiliului județean în situația în care, la nivelul 
comunei/orașului nu au fost constuite structuri de specialitate. 

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 10 decembrie 2013, Consiliul Legislativ avizează favorabil 
propunerea legislativă, Guvernul nu susține propunerea legislativă.  

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

 
 
La punctul 5 al ordinii de zi a fost prezentată propunerea legislativă pentru 

înființarea Autorității Naționale pentru Certificarea și Calificarea Operatorilor 
Economici Eligibili (Plx. 80/2014), ce are ca obiect de reglementare constiuirea și 
înființarea Autorității Naționale pentru Certificarea și Calificarea Operatorilor 
Economici Eligibili. 

S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor ordinare, 
Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a respins propunerea 
legislativă în şedinţa din 18 februarie 2013, Consiliul Legislativ avizează negativ 
propunerea legislativă, Consiliul Economic și Social avizează negativ propunerea 
legislativă, Guvernul nu susține propunerea legislativă. 

Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost respinsă 
majoritate de voturi. 
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La punctul 6 al ordinii de zi a fost prezentată propunerea legislativă privind 
modificarea Legii nr.152/1998, înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe (Plx. 
147/2014), ce are ca obiect de reglementare modificarea Legii nr.152/1998 privind 
înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, în sensul ca vânzarea 
către titularii contractelor de închiriere a locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, 
să nu nu se mai facă cu achitarea integrală - din surse propii ale beneficiarului și/sau 
din credite contractate de la instituțiile bancare - a prețului la data închirierii 
contractului de vânzare, ci cu plata prețului în rate lunare, a căror valoarea minimă să 
fie de 450 de lei, pe o perioadă de 25-30 de ani, direct către ANL. 

S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor ordinare, 
Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a respins propunerea 
legislativă în şedinţa din 24 martie 2014, Consiliul Legislativ avizează favorabil 
propunerea legislativăGuvernul nu susține propunerea legislativă. 

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

 
 Lucrările Comisiei din zilele de 16 și 17 aprilie 2014 s-au desfăşurat în cadrul 
grupurilor de lucru constituite în vedere studierii iniţiativelor legislative de pe ordinea de 
zi. 

 
 
 

PREŞEDINTE, 

Marin ALMĂJANU 

SECRETAR, 

Radu BABUȘ 

 
 
 
 
Întocmit, 
Expert parlamentar, Andrei-Alexandru CHITIC 
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