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    Bucureşti,  20 mai 2020 
Nr. 4c-7/219 

 
SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 

   din ziua de 19 mai 2020 
 
 Comisia pentru administraţie publică și am enajarea teritoriului şi-a desfăşurat lucrările în 
ziua de 19 mai 2020. 
 
 Şedinţa online a Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului a avut loc 
în data de 19 mai a.c., lucrările au fost conduse de doamna deputat Angelica Fădor, 
preşedintele comisiei. 
 Doamna președinte Angelica Fădor a supus la vot suplimentarea ordinii de zi cu următoarea 
sesizare în fond: 

 
  PL-x 527/2019 - Proiect de Lege privind trecerea unor bunuri imobile din domeniul public 
al statului şi din administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" - Administraţia 
Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral în domeniul public al comunelor Ceatalchioi şi Crişan, 
judeţul Tulcea 
 
 Ordinea de zi suplimentară a comisiei a fost adoptată cu unanimitate de voturi 
 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. 
 
 Pe ordinea de zi a şedinţei online au figurat următoarele puncte: 
 
 
 

AVIZE 
 
  1. PLx 56/2020 - Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.230 din 7 iunie 2006 a 
serviciului de iluminat public 
  2. PL-x 89/2020 - Proiect de Lege pentru modificarea art.930 din Legea nr.287/2009 
privind Codul civil şi pentru completarea art.41 din Legea nr.7/1996 a cadastrului şi a 
publicităţii imobiliare 
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  3. PL-x 129/2020 - Proiect de Lege privind monitorizarea electronică în cadrul unor 
proceduri judiciare şi execuţional penale 
  4. PL-x 200/2020 - Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.61/1991 
pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi 
liniştii publice 
  5. PL-x 203/2020 - Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.272/2004 
privind protecţia şi promovarea drepturilor copiilor 
  6. PL-x 206/2020 - Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.379/2003 privind regimul 
mormintelor şi operelor comemorative de război 
  7. PL.x 208/2020 - Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.227 din 8 
septembrie 2015 privind Codul fiscal 
  8. PL.x 209/2020 - Proiect de Lege privind meşteşugarii tradiţionali din România 
  9. PL-x 217/2020 - Proiect de Lege privind măsurile de siguranţă cu caracter medical şi 
statutul spitalelor de psihiatrie şi pentru măsuri de siguranţă 
  10. PL-x 219/2020 - Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.61/1991 
pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi 
liniştii publice 
  11. PLx 220/2020 - Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.186 din 9 mai 2003 privind susţinerea şi promovarea 
culturii scrise 
 

SESIZĂRI ÎN FOND 
 
  12. PLx 196/2020 - Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.215/2016 privind 
ceremoniile oficiale 
  13. PL-x  205/2020 - Proiect de Lege pentru declararea municipiului Iaşi ”Oraş - martir al 
Revoluţiei din Decembrie 1989” 
 14. PL-x  207/2020 - Proiect de Lege privind declararea oraşului Dragomireşti din judeţul 
Maramureş, "ORAŞ MARTIR" în lupta anticomunistă 
 
 La punctul 1 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu 
majoritate de voturi. 
 
 La punctul 2 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat negativ cu 
unanimitate de voturi. 
 

La punctul 3 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost amânat cu unanimitate de 
voturi. 

 
La punctul 4 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu 

unanimitate de voturi. 
 

 La punctul 5 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu 
unanimitate de voturi. 
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La punctul 6 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat negativ cu 
unanimitate de voturi. 

 
La punctul 7 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost amânat cu unanimitate de 

voturi. 
 
La punctul 8 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat negativ cu 

majoritate de voturi. 
 
La punctul 9 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu 

unanimitate de voturi. 
 
La punctul 10 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu 

unanimitate de voturi. 
 
La punctul 11 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu 

unanimitate de voturi. 
 
La punctul 12 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, 

întocmirea unui raport de adoptare cu amendamente admise. 
 
La punctul 13 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost amânat cu majoritate de 

voturi. 
 
La punctul 14 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost amânat cu unanimitate de 

voturi. 
 
La punctul înscris pe ordinea de zi suplimentară, membrii comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, întocmirea unui raport preliminar de adoptare cu amendamente 
admise. 

 
 La ședința online a comisiei din ziua de 19 mai a.c., din numărul de 27 membri ai Comisiei 
pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului și-au înregistrat prezenţa 24 deputaţi, 
după cum urmează: 
 
 Doamna deputat Fădor Angelica (PNL), domnul deputat Călin Ion (PSD), domnul deputat 
Floroiu Ionel (PSD), domnul deputat Petrea Gabriel (PRO Europa), domnul deputat Seres 
Denes (UDMR), doamna deputat Bucura-Oprescu Simona (PSD), domnul deputat Șovăială 
Constantin (PNL), domnul deputat Avram Constantin (Neafiliați), domnul deputat Benga 
Tudor-Vlad (USR), doamna deputat Bozianu Nicoleta-Cătălina (PMP), domnul deputat Chiriac 
Viorel (PSD), domnul deputat Cojocaru Petru-Bogdan (PSD), doamna deputat Csokany 
Petronela-Mihaela (Minorități),  domnul deputat Dan Nicușor Daniel (USR),  domnul deputat 
Korodi Attila (UDMR), domnul deputat Leoreanu Laurențiu -Dan (PNL), domnul deputat 
Mușoiu Ștefan (PSD), domnul deputat Nicolae Andrei (PSD), doamna deputat Popescu 
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Mariana-Venera (Minorități), domnul deputat Rădulescu Cătălin -Marian (PSD), domnul 
deputat Roman Florin-Claudiu (PNL), domnul deputat Suciu Vasile-Daniel (PSD), domnul 
deputat Ștefan Corneliu (PSD) și domnul deputat Ursu Răzvan-Ion (PSD). 
 Domnul deputat Nechifor Cătălin-Ioan (PRO Europa), domnul deputat Palăr Ionel (PNL) și 
domnul deputat Țachianu Marian (PSD)  nu au participat la ședința online a comisiei. 
 La sediul Camerei Deputaților  au fost prezenți doamna deputat Angelica Fădor (PNL), 
domnul deputat Petrea Gabriel (PRO Europa), domnul deputat Leoreanu Laurențiu -Dan (PNL), 
domnul deputat Rădulescu Cătălin-Marian (PSD), domnul deputat Roman Florin-Claudiu 
(PNL) și domnul deputat Ursu Răzvan-Ion (PSD). 
 
 

PREŞEDINTE, 

ANGELICA FĂDOR 

SECRETAR, 

  SIMONA BUCURA-OPRESCU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit: 
Expert parlamentar, Sergiu-Vlad PAHONŢU 


	Parlamentul României   
	Camera Deputaţilor 
	COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ ŞI
	AMENAJAREA TERITORIULUI
	Bucureşti,  20 mai 2020
	Nr. 4c-7/219
	SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI
	   din ziua de 19 mai 2020
	Comisia pentru administraţie publică și amenajarea teritoriului şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 19 mai 2020.
	Şedinţa online a Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului a avut loc în data de 19 mai a.c., lucrările au fost conduse de doamna deputat Angelica Fădor, preşedintele comisiei.
	Doamna președinte Angelica Fădor a supus la vot suplimentarea ordinii de zi cu următoarea sesizare în fond:
	PL-x 527/2019 - Proiect de Lege privind trecerea unor bunuri imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral în domeniul public al comunelor Ceatalchioi şi Crişan, judeţul Tulcea
	Ordinea de zi suplimentară a comisiei a fost adoptată cu unanimitate de voturi
	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.
	Pe ordinea de zi a şedinţei online au figurat următoarele puncte:
	AVIZE
	1. PLx 56/2020 - Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.230 din 7 iunie 2006 a serviciului de iluminat public
	2. PL-x 89/2020 - Proiect de Lege pentru modificarea art.930 din Legea nr.287/2009 privind Codul civil şi pentru completarea art.41 din Legea nr.7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare
	3. PL-x 129/2020 - Proiect de Lege privind monitorizarea electronică în cadrul unor proceduri judiciare şi execuţional penale
	4. PL-x 200/2020 - Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice
	5. PL-x 203/2020 - Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copiilor
	6. PL-x 206/2020 - Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.379/2003 privind regimul mormintelor şi operelor comemorative de război
	7. PL.x 208/2020 - Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal
	8. PL.x 209/2020 - Proiect de Lege privind meşteşugarii tradiţionali din România
	9. PL-x 217/2020 - Proiect de Lege privind măsurile de siguranţă cu caracter medical şi statutul spitalelor de psihiatrie şi pentru măsuri de siguranţă
	10. PL-x 219/2020 - Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice
	11. PLx 220/2020 - Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr.186 din 9 mai 2003 privind susţinerea şi promovarea culturii scrise
	SESIZĂRI ÎN FOND
	12. PLx 196/2020 - Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.215/2016 privind ceremoniile oficiale
	13. PL-x  205/2020 - Proiect de Lege pentru declararea municipiului Iaşi ”Oraş - martir al Revoluţiei din Decembrie 1989”
	14. PL-x  207/2020 - Proiect de Lege privind declararea oraşului Dragomireşti din judeţul Maramureş, "ORAŞ MARTIR" în lupta anticomunistă
	La punctul 1 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu majoritate de voturi.
	La punctul 2 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat negativ cu unanimitate de voturi.
	La punctul 3 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost amânat cu unanimitate de voturi.
	La punctul 4 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu unanimitate de voturi.
	La punctul 5 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu unanimitate de voturi.
	La punctul 6 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat negativ cu unanimitate de voturi.
	La punctul 7 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost amânat cu unanimitate de voturi.
	La punctul 8 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat negativ cu majoritate de voturi.
	La punctul 9 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu unanimitate de voturi.
	La punctul 10 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu unanimitate de voturi.
	La punctul 11 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu unanimitate de voturi.
	La punctul 12 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, întocmirea unui raport de adoptare cu amendamente admise.
	La punctul 13 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost amânat cu majoritate de voturi.
	La punctul 14 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost amânat cu unanimitate de voturi.
	La punctul înscris pe ordinea de zi suplimentară, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea unui raport preliminar de adoptare cu amendamente admise.
	La ședința online a comisiei din ziua de 19 mai a.c., din numărul de 27 membri ai Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului și-au înregistrat prezenţa 24 deputaţi, după cum urmează:
	Doamna deputat Fădor Angelica (PNL), domnul deputat Călin Ion (PSD), domnul deputat Floroiu Ionel (PSD), domnul deputat Petrea Gabriel (PRO Europa), domnul deputat Seres Denes (UDMR), doamna deputat Bucura-Oprescu Simona (PSD), domnul deputat Șovăială Constantin (PNL), domnul deputat Avram Constantin (Neafiliați), domnul deputat Benga Tudor-Vlad (USR), doamna deputat Bozianu Nicoleta-Cătălina (PMP), domnul deputat Chiriac Viorel (PSD), domnul deputat Cojocaru Petru-Bogdan (PSD), doamna deputat Csokany Petronela-Mihaela (Minorități), domnul deputat Dan Nicușor Daniel (USR), domnul deputat Korodi Attila (UDMR), domnul deputat Leoreanu Laurențiu-Dan (PNL), domnul deputat Mușoiu Ștefan (PSD), domnul deputat Nicolae Andrei (PSD), doamna deputat Popescu Mariana-Venera (Minorități), domnul deputat Rădulescu Cătălin-Marian (PSD), domnul deputat Roman Florin-Claudiu (PNL), domnul deputat Suciu Vasile-Daniel (PSD), domnul deputat Ștefan Corneliu (PSD) și domnul deputat Ursu Răzvan-Ion (PSD).
	Domnul deputat Nechifor Cătălin-Ioan (PRO Europa), domnul deputat Palăr Ionel (PNL) și domnul deputat Țachianu Marian (PSD)  nu au participat la ședința online a comisiei.
	La sediul Camerei Deputaților au fost prezenți doamna deputat Angelica Fădor (PNL), domnul deputat Petrea Gabriel (PRO Europa), domnul deputat Leoreanu Laurențiu-Dan (PNL), domnul deputat Rădulescu Cătălin-Marian (PSD), domnul deputat Roman Florin-Claudiu (PNL) și domnul deputat Ursu Răzvan-Ion (PSD).
	SECRETAR,
	PREŞEDINTE,
	  SIMONA BUCURA-OPRESCU
	ANGELICA FĂDOR
	Întocmit:
	Expert parlamentar, Sergiu-Vlad PAHONŢU

