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 Comisia pentru administraţie publică și amenajarea teri toriului şi-a desfăşurat lucrările în 
ziua de 16 noiembrie 2020. 
  
 La ședința online a comisiei din ziua de 16 noiembrie a.c., din numărul de 24 membri ai 
Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului și-au înregistrat prezenţa 24 
deputaţi. La sediul Camerei Deputaților au fost prezenți  doamna deputat Bucura-Oprescu 
Simona (PSD), domnul deputat Nicolae Andrei (PSD), domnul deputat Avram Constantin 
(PSD), domnul deputat Leoreanu Laurențiu-Dan (PNL),  domnul deputat Mușoiu Ștefan (PSD) 
și domnul deputat Ursu Răzvan-Ion (PSD).  
 
 Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului și Comisia pentru buget, 
finanțe și bănci și-au desfășurat lucrările în ședință  comună online, în data de 16 noiembrie 
a.c., ora 16:30. Lucrările au fost conduse de doamna deputat Angelica Fădor (PNL), 
președintele Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului. 
 Doamna președinte Angelica Fădor a supus la vot ordinea de zi a comisiilor.  
 Ordinea de zi a comisiilor a fost adoptată cu majoritate de voturi. 
 
 Pe ordinea de zi a şedinţei comune online au figurat următoarele sesizări în fond: 
 
  1. PL.x 626 /2020 - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.273/2006 privind finanţele publice locale 
  2. PL.x 173/2018 - Propunere legislativă pentru modificarea art.32 din Legea nr.273 din 
29 iunie 2006 privind finanţele publice locale 
  
 La punctul 1 al ordinii de zi a ședinței comune, a fost prezentată propunerea legislativă 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale (PL.x 
626 /2020), având ca obiect de reglementare modificarea şi completarea art.32 din Legea 
nr.273/2006. Potrivit Expunerii de motive, se preconizează stabilirea unei noi formule de 
repartizare a sumelor încasate în plan local, cu titlu de impozit pe venit, către unităţile 

Bucureşti,  23 noiembrie 2020 

nicoleta.toma
Original



 2 
 

administrativ-teritoriale. Totodată, se propune introducerea în actul de bază a unei dispoziţii 
privind transparentizarea sumelor colectate din impozitul pe venit la nivelul fiecărei unităţi 
administrativ-teritoriale, prin instituirea obligaţiei Ministerului Finanţelor Publice şi a 
structurilor teritoriale de a comunica aceste informaţii, trimestrial, pe pagina de internet. 
 S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor ordinare, 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. 
  Supus dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, întocmirea unui 
raport comun de adoptare. 
 
 La punctul 2 al ordinii de zi a ședinței comune, a fost prezentată propunerea legislativă 
pentru modificarea art.32 din Legea nr.273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale 
(PL.x 173/2018), având ca obiect de reglementare modificarea art.32 alin.(1) din Legea 
nr.273/2006, în sensul modificării cotelor defalcate din impozitul pe venit încasat la bugetul de 
stat, la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale. 
 S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor ordinare, Camera 
Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a respins propunerea legislativă, Consiliul 
Legislativ a avizat favorabil propunerea legislativă, Guvernul nu susține adoptarea 
propunerii legislative. 
  Supus dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, întocmirea unui 
raport comun suplimentar de respingere. 
 
  După finalizarea punctelor înscrise pe ordinea de zi a ședintei comune online, Comisia 
pentru administrație publică și amenajarea teritoriului și-a continuat lucrările în ședința online. 
 Doamna președinte Angelica Fădor a supus la vot ordinea de zi a comisiei.  
  Ordinea de zi a comisiei a fost adoptată cu majoritate de voturi. 
 
  Pe ordinea de zi a şedinţei online a figurat următoarea sesizare în fond: 
 
  PL.x 100/2020 - Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân 
 
  Supus dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, amânarea 
inițiativei legislative. 
 

PREŞEDINTE, 

ANGELICA FĂDOR 

SECRETAR, 

  ANDREI NICOLAE 

 
 
 
Întocmit: 
Expert parlamentar, Sergiu-Vlad PAHONŢU 
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