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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
din zilele de 8, 9 și 10 aprilie 2014 

 
Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului şi-a desfăşurat 

lucrările în zilele de  8, 9 și 10 aprilie 2014. 
 

 La şedinţa din 8 aprilie a.c. au participat ca invitaţi: domnul Alniței Marin - șef 
direcție în cadrul Ministerului Apărării Naționale, domnul Ion Popescu - șef serviciu în 
cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, doamna Elena 
Cucoș - șef birou în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației 
Publice, doamna Chirea Adriana - director în cadrul Agenției de Plăți și Intervenție 
pentru Agricultură și doamna Irina Cajal - Secretar de stat  în cadrul Ministerului 
Culturii. 
 
 
 Lucrările şedinţei din 8 aprilie a.c. au fost conduse de domnul deputat Marin 
Amăjanu, preşedintele Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului. 
 
 Pe ordinea de zi a şedinţei din data de 8 aprilie 2014 au figurat următoarele 
puncte: 
 

AVIZE 
 

1.  Plx. 128/2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 
nr.46/2008 cu modificările și completările ulterioare privind Codul Silvic; 

2. PLx. 131/2014 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii cadastrului și 
a publicității imobiliare nr.7/1996; 

3. Plx. 134/2014 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii 
partidelor politice nr.14/2003, precum și a altor acte normative. 
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4.  Plx. 641/2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de 

urgență a Guvernului nr.96/2002 privind acordarea de produse lactate și de panificație 
pentru elevii din învățământul primar și gimnazial de stat și privat, precum și pentru 
copiii preșcolari din grădinițele de stat și private cu program normal de 4 ore; 

5. Plx. 645/2013 Propunere legislativă privind programul "Masa la Școală" pentru elevii 
din învățămîntul obligatoriu de stat și privat, primar și gimnazial; 

6. PL.x 122/2014 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.102/1992 
privind stema țării și sigiliul statului; 

7. PLx. 127/2014 Proiect de Lege privind înființarea Regiei Autonome "Administrația 
Canalului Siret-Bărăgan ". 

 
La punctul 1 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost avizată 

favorabilă cu unanimitate de voturi. 
 
La punctul 2 al ordinii de zi, respectivul proiect de Lege a fost avizat favorabil 

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

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

unanimitate de voturi. 
 
La punctul 5 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost amânată 

unanimitate de voturi.  
 
La punctul 6 al ordinii de zi, respectivul proiect de Lege a fost a fost amânat 

unanimitate de voturi patru săptămâni. 
 
La punctul 7 al ordinii de zi, respectivul proiect de Lege a fost a fost amânat 

unanimitate de voturi patru săptămâni. 
 

  
 La lucrările Comisiei din 8, 9 și 10 aprilie 2014 din totalul celor 24 de membri au 
fost prezenţi 23 deputaţi, după cum urmează: 
 
Almăjanu Marin (PNL), Cseke Attila-Zoltán (UDMR), Nistor Laurenţiu (PSD), Babuş 
Radu (PSD), Avram Constantin (PC), Boboc Valentin Gabriel (PSD), Simona Bucura-
Oprescu (PSD), Călin Ion (PSD), Chebac Eugen (PSD), Ciolacu Ion-Marcel (PSD), 
Dobre Victor Paul (PNL), Fonta Nuţu (PSD), Frăticiu Gheorghe (PSD), Gheorghe Florin 
(neafiliat), Horga Vasile (PNL), Oajdea Daniel Vasile (PP-DD), Palăr Ionel (PNL), 
Popescu Florin Aurelian (neafiliat), Răţoi Neculai (PSD), Simionescu Adrian Constantin 
(PSD), Surdu Raluca (PNL), Urcan Ionaş-Florin (PDL). 
 

http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=135&cam=2&leg=2012
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=143&cam=2&leg=2012
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=269&cam=2&leg=2012
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=391&cam=2&leg=2012
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 Domnul ministru Dragnea Nicolae- Liviu (PSD) și domnul deputat Oltean Ioan 
(PDL) nu au participat la lucrările comisiei. 
 
 Lucrările Comisiei din zilele de 9 și 10 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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