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PROCES VERBAL 
din zilele de 5, 6, 7 și 8 iulie 2021 

 
 Comisia pentru administraţie publică și amenajarea teritoriului şi-a desfăşurat lucrările în 
zilele de 5, 6, 7 și 8 iulie 2021. 
  
 La ședința comisiei din ziua de 6 iulie a.c., din numărul de 29 membri ai Comisiei pentru 
administraţie publică şi amenajarea teritoriului și-au înregistrat prezenţa 29 deputaţi, iar în 
sistem online au fost prezenți domnul deputat Ionuț Moșteanu (USR PLUS) care a înlocuit pe 
doamna deputat Oana-Alexandra Cambera (USR PLUS), domnul deputat Tudor-Vlad Benga 
(USR PLUS), domnul deputat Daniel-Codruț Blaga (USR PLUS) și domnul deputat Cosmin 
Șandru (PNL). 
 
 În zilele de 5, 7 și 8 iulie a.c., comisia a desfasurat activitati de documentare si consultare 
pe marginea proiectelor legislative aflate in dezbatere. 
 
 Şedinţa Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului s-a desfășurat prin 
mijloace electronice și la sediul Camerei Deputaților. Ședința avut loc în data de 6 iulie a.c., 
lucrările au fost conduse de doamna deputat Simona Bucura-Oprescu, preşedintele comisiei.  
 Doamna președinte Simona Bucura-Oprescu a supus la vot ordinea de zi a comisiei.  
 Ordinea de zi a şedinţei a fost adoptată cu unanimitate de voturi.  
 
 Pe ordinea de zi a şedinţei au figurat următoarele puncte: 
 
 
 
 

Bucureşti, 8 iulie 2021 
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SESIZĂRI ÎN FOND 
 
1. PL-x 211/2021 - Proiect de Lege privind declararea zilei de 15 mai ca ”Ziua picturii 
naţionale” 
2. PL-x 374/2015 - Proiect de Lege privind buletinul de vot și procedura de vot în vederea 
prevenirii și combaterii fraudei electorale 
3. PL-x 375/2015 - Proiect de Lege pentru modificarea art.29 din Legea nr.35/2008 pentru 
alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei pubice locale, a Legii administraţiei 
publice locale nr.215/2001 şi a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali 
4. PL-x 846/2015 - Propunere legislativă privind exercitarea prin corespondenţă a dreptului 
de vot de către alegătorii români cu domiciliul sau reşedinţa în străinătate 
5. PL-x 848/2015 - Propunere legislativă privind organizarea şi desfăşurarea votului prin 
corespondenţă al cetăţenilor români cu domiciliul sau reşedinţa în străinătate 
6. Pl-x 849/2015 - Propunere legislativă privind organizarea, desfăşurarea şi exercitarea 
votului prin corespondenţă de către cetăţenii români din străinătate 
7. Pl-x 237/2016 - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 208 din 
20 iulie 2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea 
şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, şi a Legii nr. 115 din 19 mai 2015 pentru 
alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei 
publice locale nr.215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.393/2004 
privind Statutul aleşilor locali 
8. Pl-x 288/2016 - Proiect de Lege pentru modificarea art.101 din Legea nr.115/2015 pentru 
alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei 
publice locale nr.215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.393/2004 
privind Statutul aleşilor locali 
9. Pl-x 297/2016 - Proiect de Lege privind modificarea şi completarea Legii 115/2015 pentru 
alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei 
publice locale nr.215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.393/2004 
privind Statutul aleşilor locali 
10. PL-x 329/2016 - Proiect de Lege privind modificarea şi completarea art.7 din Legea 
nr.115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii 
administraţiei publice locale nr.215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali 
11. PL-x 272/2017/2021 - Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.215/2001 a 
administraţiei publice locale şi a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali 
12. PL-x 480/2017 - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.208 din 
20 iulie 2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea 
şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente 
13. PL-x 495/2017 - Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii 115/2015 
pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii 
administraţiei publice locale nr.215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali 
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14. PL-x 522/2017 - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.115 din 
19 mai 2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii 
administraţiei publice locale nr.215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali 
15. PL-x 198/2018 - Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 208/2015 privind 
alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea 
Autorităţii Electorale Permanente 
16. PL-x 222/2018 - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.115/2015 
pentru alegerea autorităţilor publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice 
locale nr.215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.393/2004 privind 
Statutul aleşilor locali 
17. PLx 262/2018 - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.208/2015 
privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor şi pentru organizarea şi funcţionarea 
Autorităţii Electorale Permanente 
18. PLx 366/2018 - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.208 din 
20 iulie 2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea 
şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente 
19. PLx 462/2018 - Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.208/2015 privind alegerea 
Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii 
Electorale Permanente 
20. PLx 509/2018 - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.288/2015 
privind votul prin corespondenţă, precum şi modificarea şi completarea Legii nr.208/2015 
privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi 
funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea 
şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României 

 
 
 La punctul 1 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege privind declararea zilei de 
15 mai ca ”Ziua picturii naţionale” (PL-x 211/2021), având ca obiect de reglementare 
declararea zilei de 15 mai ca „Ziua picturii naţionale”. În acest scop, muzeele şi colecţiile 
publice, autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, instituţiile publice de specialitate 
subordonate acestora pot organiza sau sprijini logistic şi material manifestări cultural - 
artistice dedicate acestei zile (expoziţii în ţară şi străinătate, comunicări ştiinţifice, editarea şi 
publicarea de carte de specialitate dedicată artei naţionale, producerea şi difuzarea de filme 
dedicate artei naţionale şi altele asemenea). 
 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, Consiliului Economic şi Social avizează 
favorabil proiectul de lege, Guvernul lasă la latitudinea Parlamentului oportunitatea 
adoptării acestei inițiative legislative. 
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 Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului a fost sesizată pentru 
dezbatere în fond și întocmirea unui raport comum cu Comisia juridică, de disciplină și 
imunități. 
 Supus dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, întocmirea unui 
raport preliminar de adoptare cu amendamente admise. 
 

La punctele 2-20 ale ordinii de zi, supuse dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
majoritate de voturi, amânarea inițiativelor legislative. 

 
În zilele de 5, 7 și 8 iulie 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, 

Simona BUCURA-OPRESCU 

SECREATAR, 

Dumitru FLUCUȘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit: 
Expert parlamentar, Sergiu-Vlad PAHONŢU 
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