
 

       
Parlamentul României    

Camera Deputaţilor  
COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ ŞI  

AMENAJAREA TERITORIULUI  
 
 

 
PROCES VERBAL 

din zilele de 15 și 16 iunie 2020 
 
 Comisia pentru administraţie publică și amenajarea teri toriului şi-a desfăşurat lucrările în 
zilele de 15 și 16 iunie 2020. 
 
 La ședința online a comisiei  din ziua de 15 iunie a.c., din numărul de 27 membri ai 
Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului și-au înregistrat prezenţa 27 
deputaţi. La sediul Camerei Deputaților au fost prezenți doamna deputat Fădor Angelica 
(PNL), doamna deputat Bucura-Oprescu Simona (PSD), domnul deputat Șovăială Constantin 
(PNL), domnul deputat Avram Constantin (PSD), domnul deputat Cojocaru Petru-Bogdan 
(PSD), domnul deputat Leoreanu Laurențiu-Dan (PNL), domnul deputat Mușoiu Ștefan (PSD), 
domnul deputat Palăr Ionel (PNL), doamna deputat Popescu Mariana-Venera (Minorități), 
domnul deputat Rădulescu Cătălin-Marian (PSD), domnul deputat Roman Florin-Claudiu 
(PNL), domnul deputat Suciu Vasile-Daniel (PSD) și domnul deputat Ursu Răzvan-Ion (PSD). 
  
 La ședința online a comisiei  din ziua de 16 iunie a.c., din numărul de 27 membri ai 
Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului și-au înregistrat prezenţa 27 
deputaţi. La sediul Camerei Deputaților au fost prezenți doamna deputat Fădor Angelica 
(PNL), doamna deputat Bucura-Oprescu Simona (PSD), domnul deputat Șovăială Constantin 
(PNL), domnul deputat Avram Constantin (PSD), domnul deputat Benga Tudor-Vlad (USR), 
domnul deputat Cojocaru Petru-Bogdan (PSD), domnul deputat Leoreanu Laurențiu -Dan 
(PNL), domnul deputat Mușoiu Ștefan (PSD), domnul deputat Palăr Ionel (PNL), doamna 
deputat Popescu Mariana-Venera (Minorități), domnul deputat Rădulescu Cătălin -Marian 
(PSD), domnul deputat Roman Florin-Claudiu (PNL), domnul deputat Suciu Vasile-Daniel 
(PSD) și domnul deputat Ursu Răzvan-Ion (PSD). 
 
 Şedinţa online a Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului a avut loc 
în data de 15 iunie a.c., lucrările au fost conduse de doamna deputat Angelica Fădor, 
preşedintele comisiei.  
 Doamna președinte Angelica Fădor a supus la vot ordinea de zi a comisiei.  
 Ordinea de zi a comisiei a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 

Bucureşti,  17 iunie 2020 

nicoleta.toma
Original
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 AVIZ 

 
 1. PL-x 363/2020 - Proiect de Lege privind prelungirea mandatelor autorităţilor 
administraţiei publice locale şi pentru modificarea art.151 alin.(3) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ 
 
 La punctul 1 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege privind prelungirea 
mandatelor autorităţilor administraţiei publice locale şi pentru modificarea art.151 alin.(3) din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ (PL-x 363/2020), 
având ca obiect reglementarea unor măsuri privind organizarea alegerilor pentru autoritățile 
administrației publice locale în anul 2020, în contextul epidemiologic generat de răspândirea 
coronavirusului SARS-Cov-2. 
 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 a avizat favorabil proiectul de lege. 
 Supus dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu majoritate de 
voturi. 
 
 Şedinţa online a Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului a avut loc 
în data de 16 iunie a.c., ora 10:00, lucrările au fost conduse de doamna deputat Angelica 
Fădor, preşedintele comisiei.  
 Doamna președinte Angelica Fădor a supus la vot ordinea de zi a comisiei.  
 Ordinea de zi a comisiei a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 
 Doamna președinte Angelica Fădor a supus la vot suplimentarea ordinii de zi cu următorul 
aviz: 
 
 PL-x 271/2020 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.73/2020 privind desemnarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale ca integrator de 
servicii de comunicaţii critice destinate autorităţilor publice cu atribuţii în managementul 
situaţiilor de urgenţă 
 
 Ordinea de zi suplimentara a fost adoptată cu unanimitate de voturi.  
 Pe ordinea de zi a şedinţei online au figurat următoarele puncte: 
 

AVIZE 
 
  1. PLx. 269/2020 - Propunere legislativă privind protecţia civilă 
  2. PLx. 299/2020 - Proiect de Lege pentru modificarea art.21 alin.(1) din Legea educaţiei 
fizice şi sportului nr.69/2000 
  3. PL-x 307/2020 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.55/2020 privind instituirea unor măsuri de protecţie socială în contextul situaţiei 
epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 
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  4. PL.x 309/2020 - Proiect de Lege privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi 
reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative 
  5. PLx. 318/2020 - Proiect de Lege privind transmiterea unor bunuri imobile aflate în 
proprietatea privată a statului, din administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului, în 
administrarea Federaţiei Române de Rugby 
  6. PL-x  321/2020 - Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 
nr.286/2009 privind Codul penal, a Legii nr.46/2008 - Codul silvic, precum și a Legii 
nr.171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice 
  7. PL-x 324/2020 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.57/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.22/2007 privind 
organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză 
  8. PL-x 326/2020 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.60/2020 privind unele măsuri financiare în vederea implementării proiectelor de 
infrastructură fazate din perioada de programare 2007-2013, finanţate din fondurile Uniunii 
Europene aferente perioadei de programare 2014-2020 
  9. PL-x 328/2020 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.63/2020 pentru organizarea şi desfăşurarea unor campanii de informare publică în contextul 
situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea COVID-19 
 

SESIZĂRI ÎN FOND 
 
  10. PLx 509/2019 - Proiect de Lege pentru recunoaşterea oraşului laşi drept iniţiator al 
Revoluţiei Române din decembrie 1989 
 11. PL-x 205/2020 - Proiect de Lege pentru declararea municipiului Iaşi ”Oraş - martir al 
Revoluţiei din Decembrie 1989” 
  12. PL-x 329/2020 - Proiect de Lege privind declararea lui Mihai Viteazul, domn al Ţării 
Româneşti, domn al Moldovei şi principe al Transilvaniei, drept martir şi erou al naţiunii 
române 
 13. PL-x 330/2020 - Proiect de Lege privind declararea personajelor istorice Horea, Cloşca 
şi Crişan, drept martiri şi eroi ai naţiunii române 
 
 La punctul înscris pe ordinea de zi suplimentară, a fost prezentat proiectul de Lege 
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.73/2020 privind desemnarea 
Serviciului de Telecomunicaţii Speciale ca integrator de servicii de comunicaţii critice 
destinate autorităţilor publice cu atribuţii în managementul situaţiilor de urgenţă (PL-x 
271/2020), având ca obiect de reglementare stabilirea cadrului legal pentru asigurarea 
îndeplinirii de către Serviciul de Telecomunicaţii Speciale a calităţii de integrator de servicii de 
comunicaţii critice destinate autorităţilor publice cu atribuţii în managementul situaţiilor de 
urgenţă. Serviciile de comunicaţii critice sunt utilizate pentru acţiuni şi misiuni realizate pentru 
managementul situaţiilor de urgenţă. 
 Camera Deputaţilor este prima Cameră sesizată, Consiliul Legislativ a avizat favorabil 
proiectul de lege. 
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 Supus dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu unanimitate de 
voturi. 
 
 La punctul 1 al ordinii de zi, a fost prezentată propunerea legislativă privind protecţia 
civilă (PLx. 269/2020), având ca obiect de reglementare stabilirea cadrului normativ aferent 
domeniului protecţiei civile. Astfel, potrivit Expunerii de motive, prin proiect se preconizează 
asigurarea cadrului normativ strategic care are ca obiectiv fundamental protecţia cetăţeanului 
prin implementarea unor concepte, termeni şi cerinţe, intrate deja în vocabularul de 
specialitate, respectiv, reglementarea unor elemente de interes în domeniul protecţiei civile 
care nu se regăsesc în actele normative de nivel superior aprobate până în momentul de faţă. 
 S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor organice, Camera 
Deputaţilor este prima Cameră sesizată, Consiliul Legislativ a avizat favorabil propunerea 
legislativă, Consiliul Economic și Social a avizat favorabil propunerea legislativă. 
 Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost avizată negativ cu 
unanimitate de voturi. 
 
 La punctul 2 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege pentru modificarea art.21 
alin.(1) din Legea educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000 (PLx. 299/2020), având ca obiect de 
reglementare abrogarea art. 21 alin. (1) lit. f) din Legea educaţiei fizice şi sportului 
nr.69/2000, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul eliminării Automobil Clubului 
Român dintre structurile sportive enumerate în cadrul alineatului sus-menţionat. Demersul 
legislativ este argumentat, în cadrul Expunerii de motive, prin faptul că Automobil Clubul 
Român nu s-a reorganizat conform legii, ca structură sportivă. 
 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 a avizat favorabil proiectul de lege, Consiliul Economic și Social  a avizat 
favorabil proiectul de lege, Guvernul nu a transmis un punct de vedere. 
 Supus dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost avizat negativ cu majoritate de 
voturi. 
 
 La punctul 3 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.55/2020 privind instituirea unor măsuri de protecţie 
socială în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului 
SARS-CoV-2 (PL-x 307/2020), având ca obiect de reglementare instituirea unor măsuri de 
protecţie socială în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea 
coronavirusului SARS-CoV-2, constând în acordarea ajutorului de deces în cazul persoanelor 
decedate în perioada stării de urgenţă, plata pensiilor de invaliditate, respectiv a pensiilor de 
urmaş stabilite, solicitarea de către asiguraţi a dispozitivelor medicale în vederea corectării şi 
recuperării deficienţelor organice, funcţionale sau fizice, ca urmare a unui accident de muncă 
sau boală profesională şi pentru care nu se eliberează în perioada stării de urgenţă o 
recomandare medicală, eliberarea certificatelor de concediu medical aferente cazurilor de 
accident de muncă sau boală profesională în perioada stării de urgenţă, precum şi acordarea 
despăgubirii în caz de deces persoanelor fizice sau juridice îndreptăţite. De asemenea, se 
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reglementează sursele de finanţare pentru îndeplinirea de către autorităţile publice a 
obligaţiilor prevăzute la art.11 din Ordonanţa militară nr.8/2020, şi se stabileşte competenţa 
Guvernului pentru stabilirea valorii nominale a alocaţiei de hrană şi a indemnizaţiei de cazare, 
precum şi a modalităţii de decontare a acestora din bugetele locale. 
 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 a avizat favorabil proiectul de lege. 
 Supus dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu unanimitate de 
voturi. 
 
 La punctul 4 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege privind unele măsuri 
pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, 
precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative (PL.x 309/2020), având ca 
obiect de reglementare adoptarea unor măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii 
Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative. Astfel, potrivit iniţiativei legislative, la nivelul Agenţiei Naţionale de 
Administrare Fiscală, se reduce numărul de vicepreşedinţi de la 4 la 3, în vederea eficientizării 
procesului decizional aferent, prin scurtarea circuitului informaţional aferent, care va asigura o 
mai mare coerenţă decizională şi va diminua efortul depus pentru atingerea obiectivelor, 
raportat la rezultatele obţinute. De asemenea, se stabileşte încadrarea personalului Direcţiei 
Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) în cadrul general aplicabil funcţionarilor publici, dând 
posibilitatea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală să atragă funcţionari publici potriviţi 
activităţii de antifraudă fiscală. Se propune, de asemenea, desfiinţarea funcţiilor publice 
specifice din cadrul Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală şi înfiinţarea unor funcţii publice 
generale care să asigure redistribuirea personalului specializat în mod fluent, urmărind crearea 
posibilităţii resdistribuirii personalului atât între structurile Agenţiei Naţionale de Administrare 
Fiscală, cât şi între funcţiile administraţiei publice. 
 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 a avizat favorabil proiectul de lege, Consiliul Economic și Social  a avizat 
favorabil proiectul de lege, Guvernul nu susține adoptarea proiectului de lege. 
 Supus dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost avizat negativ cu unanimitate de 
voturi. 
 
 La punctul 5 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost amânat cu unanimitate de 
voturi. 
 
 La punctul 6 al ordinii de zi, a fost prezentată propunerea legislativă pentru modificarea 
și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, a Legii nr.46/2008 - Codul silvic, 
precum și a Legii nr.171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice  (PL-x  
321/2020), având ca obiect de reglementare modificarea şi completarea art.228 şi 229 din 
Legea nr.286/2009, precum şi abrogarea unor prevederi din Legea nr.46/2008 şi din Legea 
nr.171/2010. Potrivit Expunerii de motive, prin soluţiile legislative propuse, se are în vedere 
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prevenirea şi stoparea defrişărilor ilegale şi a furtului de material lemnos din vegetaţia 
forestieră, precum şi descurajarea şi/sau tragerea la răspundere a persoanelor care se fac 
vinovate de astfel de fapte. 
 S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor organice, Camera 
Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a respins propunerea legislativă, Consiliul 
Legislativ a avizat favorabil propunerea legislativă, Consiliul Economic și Social  a avizat 
favorabil propunerea legislativă, Guvernul nu a transmis un punct de vedere. 
 Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost avizată negativ cu majoritate 
de voturi. 
 
 La punctul 7 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.57/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.22/2007 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale de Strategie şi 
Prognoză (PL-x 324/2020), având ca obiect de reglementare modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr.22/2007. Intervenţiile legislative vizează patru schimbări 
fundamentale referitoare la organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale de Strategie şi 
Prognoză. Astfel, prin măsurile propuse, se doreşte asigurarea independenţei Comisiei 
Naţionale de Strategie şi Prognoză în ceea ce priveşte realizarea prognozelor pentru asigurarea 
calităţii acestora, eliminarea tuturor dispoziţiilor care se referă la gestionarea schemelor de 
ajutor de stat, finanţări şi coordonarea parteneriatului public-privat, desfiinţarea Consiliului de 
Programare Economică, precum şi întărirea capacităţii instituţionale a Comisiei Naţionale de 
Strategie şi Prognoză. 
 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 a avizat favorabil proiectul de lege. 
 Supus dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu majoritate de 
voturi. 
 
 La punctul 8 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.60/2020 privind unele măsuri financiare în vederea 
implementării proiectelor de infrastructură fazate din perioada de programare 2007-2013, 
finanţate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2014-2020 (PL-x 
326/2020), având ca obiect de reglementare adoptarea unor măsuri financiare în vederea 
finalizării proiectelor fazate finanţate din fondurile Uniunii Europene, din cadrul financiar 
2007-2013 şi implementate în exerciţiul financiar 2014-2020. Astfel, se urmăreşte acordarea 
unor fonduri pentru: costuri aferente finalizării investiţiei pentru contractele încheiate între 
beneficiarii şi fumizorii de produse, prestatorii de servicii şi executanţii de lucrări, cu care 
aceştia au încheiat contracte, precum şi costuri legate de relansarea procesului de achiziţie, în 
vederea atingerii obiectivelor proiectelor, în baza unei justificări întemeiate, finanţarea 
costurilor suplimentare necesare semnării contractelor, ca urmare a depăşirii bugetelor alocate 
iniţial, costuri suplimentare necesare finalizării lucrărilor din motive neimputabile 
contractorului şi beneficiarului, în baza unei justificări prealabile întemeiate, suplimentarea 
bugetelor contractelor de asistenţă tehnică şi supervizare pentru atingerea obiectivelor 
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proiectelor, din motive neimputabile contractorilor respectivi şi beneficiarului, de la caz la caz, 
în baza unei justificări prealabile întemeiate, cheltuieli neeligibile declarate de misiunile de 
audit/verificare, care nu sunt imputabile beneficiarilor. Beneficiarii proiectelor finanţate din 
Programul Operaţional Infrastructură Mare cărora urmează a li se aloca aceste sume sunt 
unităţi administrativ-teritoriale şi operatori de apă şi apă uzată. Aceste proiecte reprezintă faza 
a II-a a unor proiecte deja analizate şi aprobate în cadrul perioadei de programare 2007—2013, 
inclusiv sub aspectul compatibilităţii cu regulile ajutorului de stat. 
 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 a avizat favorabil proiectul de lege. 
 Supus dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu unanimitate de 
voturi. 
 
 La punctul 9 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.63/2020 pentru organizarea şi desfăşurarea unor 
campanii de informare publică în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea 
COVID-19 (PL-x 328/2020), având ca obiect de reglementare organizarea şi desfăşurarea 
unor campanii de informare publică în contextul situaţiei epidemiologice determinate de 
răspândirea COVID-19, prin intermediul serviciilor de radiodifuziune, al ziarelor tipărite, 
revistelor, publicaţiilor periodice, al furnizorilor de servicii media online şi furnizorilor de 
publicitate prin mijloace de publicitate amplasate în localităţi. Campaniile derulate se vor 
concretiza în acţiuni detaliate de informare a cetăţenilor şi agenţilor economici, de explicare 
amănunţită a procedurilor specifice în relaţia cu autorităţile publice. 
 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 a avizat favorabil proiectul de lege. 
 Supus dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu majoritate de 
voturi. 
 
 La punctul 10 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost amânat cu unanimitate 
de voturi. 
 
 La punctul 11 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege pentru declararea 
municipiului Iaşi ”Oraş - martir al Revoluţiei din Decembrie 1989” (PL-x  205/2020), având 
ca obiect de reglementare declararea municipiului Iași ”Oraș -martir al Revoluțieidin 
Decembrie 1989”, în semn de cinstire pentru jertfele date și pentru eroismul manifestat în lupta 
pentru victoria Revoluției din Decembrie 1989. 
 S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor ordinare, Camera 
Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a adoptat tacit proiectul de lege, Consiliul 
Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege, Consiliul Economic și Social a avizat 
nefavorabil proiectul de lege, Guvernul specifică în punctul de vedere trimis faptul că 
Parlamentul decide asupra oportunității adoptării acestui proiect de lege. 
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 Supus dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, întocmirea unui 
raport de adoptare. 
 
 La punctul 12 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege privind declararea lui 
Mihai Viteazul, domn al Ţării Româneşti, domn al Moldovei şi principe al Transilvaniei, drept 
martir şi erou al naţiunii române (PL-x 329/2020), având ca obiect de reglementare 
declararea lui Mihai Viteazul, Domn al Țării Româneşti, Domn al Moldovei şi Princ ipe al 
Transilvaniei, drept martir şi erou al naţiunii române, în semn de recunoaştere şi respect pentru 
idealurile susţinute şi sacrificiul făcut. Ceremoniile anuale vor avea loc în data de 27 mai şi pot 
fi marcate de autorităţile centrale şi locale, precum şi de instituţiile publice de cultură din ţară 
şi din străinătate, prin organizarea unor programe şi manifestări cu caracter cultural-ştiinţific. 
Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale pot sprijini material sau logistic 
organizarea şi desfăşurarea programelor şi manifestărilor, în limita fondurilor disponibile. 
Societatea Română de Radiodifuziune şi Societatea Română de Televiziune, în calitate de 
servicii publice, pot include în programele lor emisiuni culturale ori aspecte de la manifestările 
dedicate acestei sărbatori. 
 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 a avizat favorabil proiectul de lege, Consiliul Economic și Social a avizat 
favorabil proiectul de lege, Guvernul lasă la latitudinea Parlamentului asupra oportunității 
adoptării acestui proiect de lege. 
 Supus dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, întocmirea unui 
raport preliminar de adoptare cu amendamente admise. 
 
 La punctul 13 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege privind declararea 
personajelor istorice Horea, Cloşca şi Crişan, drept martiri şi eroi ai naţiunii române (PL-x 
330/2020), având ca obiect de reglementare declararea personajelor istorice Horea, Cloşca şi 
Crişan, drept martiri şi eroi ai naţiunii române, în semn de recunoaştere şi respect pentru 
idealurile susţinute şi sacrificiul făcut. Ceremoniile anuale vor avea loc în data de 2 noiembrie 
şi pot fi marcate de autorităţile centrale şi locale, precum şi de instituţiile publice de cultură 
din ţară şi din străinătate, prin organizarea unor programe şi manifestări cu caracter cultural-
ştiinţific. Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale pot sprijini material sau 
logistic organizarea şi desfăşurarea programelor şi manifestărilor, în limita fondurilor 
disponibile. Societatea Română de Radiodifuziune şi Societatea Română de Televiziune, în 
calitate de servicii publice, pot include în programele lor emisiuni culturale ori aspecte de la 
manifestarile dedicate acestei sărbatori. 
 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 a avizat favorabil proiectul de lege, Consiliul Economic și Social a avizat 
favorabil proiectul de lege, Guvernul lasă la latitudinea Parlamentului asupra oportunității 
adoptării acestui proiect de lege 
 Supus dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, întocmirea unui 
raport de adoptare cu amendamente admise. 
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 Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului și Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi și -au desfășurat lucrările în ședință comună online, în data de 9 iunie 
a.c., ora 12:45. Lucrările au fost conduse de domnul deputat Nicușor Halici (PSD), 
președintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. 
 
 Pe ordinea de zi a şedinţei comune online a figurat următorul punct: 
 

SESIZĂRI ÎN FOND 
 
 1. PL.x 294/2020 - Proiect de Lege privind transmiterea unor terenuri din domeniul public 
al statului, aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi concesiunea Companiei 
Naţionale de Căi Ferate C.F.R.-S.A., în domeniul public al statului, respectiv al Consiliului 
Local Sector 5, şi în administrarea Consiliului Local Sector 5. 
 2. PL.x 335/2020 - Proiect de Lege pentru modificarea art.11 alin.(3) din Legea nr.50/1991 
privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii 
 
 Domnul președinte Nicușor Halici a supus la vot suplimentarea ordinii de zi cu următoarea 
sesizare în fond: 
 
 PL.x 630/2019 - Proiect de Lege privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a 
publicităţii imobiliare nr.7/1996 
 
 Ordinea de zi suplimentara a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 
 Domnul președinte Nicușor Halici a supus la vot ordinea de zi a comisiei.  
 Ordinea de zi a şedinţei comune online a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 
 
 La punctul 1 înscris pe ordinea de zi a ședinței comune onli ne, respectivul proiect de 
lege a fost amânat cu unanimitate de voturi. 
 
 La punctul 2 înscris pe ordinea de zi a ședinței comune online , a fost prezentat 
proiectul de Lege pentru modificarea art.11 alin.(3) din Legea nr.50/1991 privind autorizarea 
executării lucrărilor de construcţii (PL-x  335/2020), având ca obiect de reglementare 
modificarea art.11 alin.(3) din Legea nr.50/1991, în sensul ca, pe lângă construcţiile cu caracter 
special având destinaţia de unităţi sanitare, şi la construcţiile cu caracter special având 
destinaţia de unităţi de învăţământ care sunt monumente istorice, amplasate în zone de 
protecţie a monumentelor şi în zone construite protejate, stabilite potrivit legii, să poată fi 
executate, fără autorizaţie de construire, lucrări care nu modifică structura de rezistenţă şi/sau 
aspectul arhitectural al construcţiilor, de finisaje interioare şi exterioare, reparaţii şi înlocuiri de 
tâmplărie interioară şi exterioară, dacă se păstrează forma, dimensiunile golurilor şi tâmplăriei, 
reparaţii la acoperişuri, învelitori sau terase, atunci când nu se schimbă forma acestora şi 
materialele din care sunt executate, reparaţii şi înlocuiri la pardoseli şi la instalaţiile interioare. 
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 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 a avizat favorabil proiectul de lege, Consiliul Economic și Social a avizat 
favorabil proiectul de lege, Guvernul nu a transmis un punct de vedere. 
 Supus dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea 
unui raport comun de adoptare. 
 
 La punctul înscris pe ordinea de zi suplimentară a ședinței comune online , respectivul 
proiect de lege a fost amânat cu unanimitate de voturi. 
 
 

PREŞEDINTE, 

ANGELICA FĂDOR 

SECRETAR, 

  SIMONA BUCURA-OPRESCU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit: 
Expert parlamentar, Sergiu-Vlad PAHONŢU 
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	La punctul 4 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative (PL.x 309/2020), având ca obiect de reglementare adoptarea unor măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative. Astfel, potrivit iniţiativei legislative, la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, se reduce numărul de vicepreşedinţi de la 4 la 3, în vederea eficientizării procesului decizional aferent, prin scurtarea circuitului informaţional aferent, care va asigura o mai mare coerenţă decizională şi va diminua efortul depus pentru atingerea obiectivelor, raportat la rezultatele obţinute. De asemenea, se stabileşte încadrarea personalului Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) în cadrul general aplicabil funcţionarilor publici, dând posibilitatea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală să atragă funcţionari publici potriviţi activităţii de antifraudă fiscală. Se propune, de asemenea, desfiinţarea funcţiilor publice specifice din cadrul Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală şi înfiinţarea unor funcţii publice generale care să asigure redistribuirea personalului specializat în mod fluent, urmărind crearea posibilităţii resdistribuirii personalului atât între structurile Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cât şi între funcţiile administraţiei publice.
	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 a avizat favorabil proiectul de lege, Consiliul Economic și Social a avizat favorabil proiectul de lege, Guvernul nu susține adoptarea proiectului de lege.
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	La punctul 6 al ordinii de zi, a fost prezentată propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, a Legii nr.46/2008 - Codul silvic, precum și a Legii nr.171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice (PL-x  321/2020), având ca obiect de reglementare modificarea şi completarea art.228 şi 229 din Legea nr.286/2009, precum şi abrogarea unor prevederi din Legea nr.46/2008 şi din Legea nr.171/2010. Potrivit Expunerii de motive, prin soluţiile legislative propuse, se are în vedere prevenirea şi stoparea defrişărilor ilegale şi a furtului de material lemnos din vegetaţia forestieră, precum şi descurajarea şi/sau tragerea la răspundere a persoanelor care se fac vinovate de astfel de fapte.
	S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor organice, Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a respins propunerea legislativă, Consiliul Legislativ a avizat favorabil propunerea legislativă, Consiliul Economic și Social a avizat favorabil propunerea legislativă, Guvernul nu a transmis un punct de vedere.
	Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost avizată negativ cu majoritate de voturi.
	La punctul 7 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.57/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.22/2007 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză (PL-x 324/2020), având ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.22/2007. Intervenţiile legislative vizează patru schimbări fundamentale referitoare la organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză. Astfel, prin măsurile propuse, se doreşte asigurarea independenţei Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză în ceea ce priveşte realizarea prognozelor pentru asigurarea calităţii acestora, eliminarea tuturor dispoziţiilor care se referă la gestionarea schemelor de ajutor de stat, finanţări şi coordonarea parteneriatului public-privat, desfiinţarea Consiliului de Programare Economică, precum şi întărirea capacităţii instituţionale a Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză.
	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 a avizat favorabil proiectul de lege.
	Supus dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu majoritate de voturi.
	La punctul 8 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.60/2020 privind unele măsuri financiare în vederea implementării proiectelor de infrastructură fazate din perioada de programare 2007-2013, finanţate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2014-2020 (PL-x 326/2020), având ca obiect de reglementare adoptarea unor măsuri financiare în vederea finalizării proiectelor fazate finanţate din fondurile Uniunii Europene, din cadrul financiar 2007-2013 şi implementate în exerciţiul financiar 2014-2020. Astfel, se urmăreşte acordarea unor fonduri pentru: costuri aferente finalizării investiţiei pentru contractele încheiate între beneficiarii şi fumizorii de produse, prestatorii de servicii şi executanţii de lucrări, cu care aceştia au încheiat contracte, precum şi costuri legate de relansarea procesului de achiziţie, în vederea atingerii obiectivelor proiectelor, în baza unei justificări întemeiate, finanţarea costurilor suplimentare necesare semnării contractelor, ca urmare a depăşirii bugetelor alocate iniţial, costuri suplimentare necesare finalizării lucrărilor din motive neimputabile contractorului şi beneficiarului, în baza unei justificări prealabile întemeiate, suplimentarea bugetelor contractelor de asistenţă tehnică şi supervizare pentru atingerea obiectivelor proiectelor, din motive neimputabile contractorilor respectivi şi beneficiarului, de la caz la caz, în baza unei justificări prealabile întemeiate, cheltuieli neeligibile declarate de misiunile de audit/verificare, care nu sunt imputabile beneficiarilor. Beneficiarii proiectelor finanţate din Programul Operaţional Infrastructură Mare cărora urmează a li se aloca aceste sume sunt unităţi administrativ-teritoriale şi operatori de apă şi apă uzată. Aceste proiecte reprezintă faza a II-a a unor proiecte deja analizate şi aprobate în cadrul perioadei de programare 2007—2013, inclusiv sub aspectul compatibilităţii cu regulile ajutorului de stat.
	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 a avizat favorabil proiectul de lege.
	Supus dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu unanimitate de voturi.
	La punctul 9 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.63/2020 pentru organizarea şi desfăşurarea unor campanii de informare publică în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea COVID-19 (PL-x 328/2020), având ca obiect de reglementare organizarea şi desfăşurarea unor campanii de informare publică în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea COVID-19, prin intermediul serviciilor de radiodifuziune, al ziarelor tipărite, revistelor, publicaţiilor periodice, al furnizorilor de servicii media online şi furnizorilor de publicitate prin mijloace de publicitate amplasate în localităţi. Campaniile derulate se vor concretiza în acţiuni detaliate de informare a cetăţenilor şi agenţilor economici, de explicare amănunţită a procedurilor specifice în relaţia cu autorităţile publice.
	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 a avizat favorabil proiectul de lege.
	Supus dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu majoritate de voturi.
	La punctul 10 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost amânat cu unanimitate de voturi.
	La punctul 11 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege pentru declararea municipiului Iaşi ”Oraş - martir al Revoluţiei din Decembrie 1989” (PL-x  205/2020), având ca obiect de reglementare declararea municipiului Iași ”Oraș -martir al Revoluțieidin Decembrie 1989”, în semn de cinstire pentru jertfele date și pentru eroismul manifestat în lupta pentru victoria Revoluției din Decembrie 1989.
	S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor ordinare, Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a adoptat tacit proiectul de lege, Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege, Consiliul Economic și Social a avizat nefavorabil proiectul de lege, Guvernul specifică în punctul de vedere trimis faptul că Parlamentul decide asupra oportunității adoptării acestui proiect de lege.
	Supus dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, întocmirea unui raport de adoptare.
	La punctul 12 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege privind declararea lui Mihai Viteazul, domn al Ţării Româneşti, domn al Moldovei şi principe al Transilvaniei, drept martir şi erou al naţiunii române (PL-x 329/2020), având ca obiect de reglementare declararea lui Mihai Viteazul, Domn al Țării Româneşti, Domn al Moldovei şi Principe al Transilvaniei, drept martir şi erou al naţiunii române, în semn de recunoaştere şi respect pentru idealurile susţinute şi sacrificiul făcut. Ceremoniile anuale vor avea loc în data de 27 mai şi pot fi marcate de autorităţile centrale şi locale, precum şi de instituţiile publice de cultură din ţară şi din străinătate, prin organizarea unor programe şi manifestări cu caracter cultural-ştiinţific. Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale pot sprijini material sau logistic organizarea şi desfăşurarea programelor şi manifestărilor, în limita fondurilor disponibile. Societatea Română de Radiodifuziune şi Societatea Română de Televiziune, în calitate de servicii publice, pot include în programele lor emisiuni culturale ori aspecte de la manifestările dedicate acestei sărbatori.
	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 a avizat favorabil proiectul de lege, Consiliul Economic și Social a avizat favorabil proiectul de lege, Guvernul lasă la latitudinea Parlamentului asupra oportunității adoptării acestui proiect de lege.
	Supus dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, întocmirea unui raport preliminar de adoptare cu amendamente admise.
	La punctul 13 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege privind declararea personajelor istorice Horea, Cloşca şi Crişan, drept martiri şi eroi ai naţiunii române (PL-x 330/2020), având ca obiect de reglementare declararea personajelor istorice Horea, Cloşca şi Crişan, drept martiri şi eroi ai naţiunii române, în semn de recunoaştere şi respect pentru idealurile susţinute şi sacrificiul făcut. Ceremoniile anuale vor avea loc în data de 2 noiembrie şi pot fi marcate de autorităţile centrale şi locale, precum şi de instituţiile publice de cultură din ţară şi din străinătate, prin organizarea unor programe şi manifestări cu caracter cultural-ştiinţific. Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale pot sprijini material sau logistic organizarea şi desfăşurarea programelor şi manifestărilor, în limita fondurilor disponibile. Societatea Română de Radiodifuziune şi Societatea Română de Televiziune, în calitate de servicii publice, pot include în programele lor emisiuni culturale ori aspecte de la manifestarile dedicate acestei sărbatori.
	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 a avizat favorabil proiectul de lege, Consiliul Economic și Social a avizat favorabil proiectul de lege, Guvernul lasă la latitudinea Parlamentului asupra oportunității adoptării acestui proiect de lege
	Supus dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, întocmirea unui raport de adoptare cu amendamente admise.
	Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului și Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi și-au desfășurat lucrările în ședință comună online, în data de 9 iunie a.c., ora 12:45. Lucrările au fost conduse de domnul deputat Nicușor Halici (PSD), președintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi.
	Pe ordinea de zi a şedinţei comune online a figurat următorul punct:
	SESIZĂRI ÎN FOND
	1. PL.x 294/2020 - Proiect de Lege privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate C.F.R.-S.A., în domeniul public al statului, respectiv al Consiliului Local Sector 5, şi în administrarea Consiliului Local Sector 5.
	2. PL.x 335/2020 - Proiect de Lege pentru modificarea art.11 alin.(3) din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
	Domnul președinte Nicușor Halici a supus la vot suplimentarea ordinii de zi cu următoarea sesizare în fond:
	PL.x 630/2019 - Proiect de Lege privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996
	Ordinea de zi suplimentara a fost adoptată cu unanimitate de voturi.
	Domnul președinte Nicușor Halici a supus la vot ordinea de zi a comisiei. 
	Ordinea de zi a şedinţei comune online a fost adoptată cu unanimitate de voturi.
	La punctul 1 înscris pe ordinea de zi a ședinței comune online, respectivul proiect de lege a fost amânat cu unanimitate de voturi.
	La punctul 2 înscris pe ordinea de zi a ședinței comune online, a fost prezentat proiectul de Lege pentru modificarea art.11 alin.(3) din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii (PL-x  335/2020), având ca obiect de reglementare modificarea art.11 alin.(3) din Legea nr.50/1991, în sensul ca, pe lângă construcţiile cu caracter special având destinaţia de unităţi sanitare, şi la construcţiile cu caracter special având destinaţia de unităţi de învăţământ care sunt monumente istorice, amplasate în zone de protecţie a monumentelor şi în zone construite protejate, stabilite potrivit legii, să poată fi executate, fără autorizaţie de construire, lucrări care nu modifică structura de rezistenţă şi/sau aspectul arhitectural al construcţiilor, de finisaje interioare şi exterioare, reparaţii şi înlocuiri de tâmplărie interioară şi exterioară, dacă se păstrează forma, dimensiunile golurilor şi tâmplăriei, reparaţii la acoperişuri, învelitori sau terase, atunci când nu se schimbă forma acestora şi materialele din care sunt executate, reparaţii şi înlocuiri la pardoseli şi la instalaţiile interioare.
	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 a avizat favorabil proiectul de lege, Consiliul Economic și Social a avizat favorabil proiectul de lege, Guvernul nu a transmis un punct de vedere.
	Supus dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea unui raport comun de adoptare.
	La punctul înscris pe ordinea de zi suplimentară a ședinței comune online, respectivul proiect de lege a fost amânat cu unanimitate de voturi.
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