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   din ziua de 12 octombrie 2020 
 
 Comisia pentru administraţie publică și amenajarea teritoriului şi -a desfăşurat lucrările în 
ziua de 12 octombrie 2020. 
 
 Şedinţa online a Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului a avut loc 
în data de 12 octombrie a.c., ora 11:00, 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. 
 
 Pe ordinea de zi a şedinţei online au figurat următoarele puncte: 
 

AVIZE 
 
  1. PL.x 405/2020 - Proiectul de Lege aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.85/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.81/2019 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.115/2011 privind 
stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de 
a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul 
Uniunii Europene, precum şi pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind sprijinirea 
întreprinderilor din sectoarele şi subsectoarele expuse unui risc important de relocare ca urmare 
a transferului costului emisiilor de gaze cu efect de seră în preţul energiei electrice 
  2. PL-x  408/2020 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.93/2020 pentru modificarea şi completarea art.38 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice 
  3. PL-x  410/2020 - Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.295/2004 
privind regimul armelor şi al muniţiilor 
  4. PL-x 424/2020 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.94/2020 privind unele măsuri pentru finanţarea din fonduri europene a unor programe 
naţionale 
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  5. PL-x 426/2020 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.97/2020 pentru implementarea unor măsuri de simplificare administrativă în domeniul 
protecţiei sociale, precum şi pentru acordarea unor drepturi şi beneficii de asistenţă socială în 
domeniile de activitate în care se menţin restricţii 
  6. PL-x  444/2020 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.105/2020 pentru completarea Legii nr.291/2018 privind aprobarea obiectivului de investiţii 
Autostrada Iaşi-Târgu Mureş, Autostrada Unirii 
  7. PL-x 500/2020 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe 
nerambursabile, aferente Programului Operaţional Competitivitate 2014 - 2020, în contextul 
crizei provocate de COVID-19, precum si alte măsuri în domeniul fondurilor europene 
  8. PL-x 505/2020 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.117/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.42/2004 privind 
organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor şi pentru abrogarea 
art.IV alin.(2) şi V din Legea nr.236/2019 pentru modificarea şi completarea art.15 din 
Ordonanţa Guvernului nr.42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru 
siguranţa alimentelor, precum şi pentru modificarea unor acte normative 
  9. PL-x 509/2020 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.121/2020 pentru completarea art.2 din Ordonanţa Guvernului nr.13/2017 privind aprobarea 
participării României la Programul pentru şcoli al Uniunii Europene şi pentru adoptarea unor 
măsuri privind redistribuirea stocurilor de produse înregistrate ca urmare a suspendării 
cursurilor în unităţile de învăţământ preuniversitar 
  10. PL-x 553/2020 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.134/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul 
Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certifícatele de emisii de gaze cu efect de seră 
atribuite României la nivelul Uniunii Europene, precum şi pentru modificarea unor acte 
normative în domeniul fondurilor europene 
 

SESIZĂRI ÎN FOND 
 
  11. PL-x 162/2018 - Lege privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului 
şi din administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Instituţia Prefectului - judeţul Giurgiu în 
domeniul public al judeţului Giurgiu 
  12. PL.x 104/2019 - Lege privind transmiterea unor imobile aferente infrastructurii portuare 
din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Transporturilor aflate în 
concesiunea Companiei Naţionale "Administraţia Porturilor Dunării Fluviale" - S.A. Giurgiu în 
domeniul public al comunei Cetate 
  13. PL-x 207/2020 - Proiect de Lege privind declararea oraşului Dragomireşti din judeţul 
Maramureş, "ORAŞ MARTIR" în lupta anticomunistă 
  14. PL-x  404/2020 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.84/2020 pentru stabilirea unor măsuri necesare în vederea implementării Programului 
operaţional Ajutorarea persoanelor defavorizate - POAD 
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  15. PL-x 407/2020 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.87/2020 privind organizarea şi funcţionarea Corpului de control al prim-ministrului, precum 
şi pentru instituirea unor măsuri de îmbunătăţire a activităţii acestuia 
  16. PL-x 423/2020 - Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.184/2001 privind 
organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect 
  17. PL-x 438/2020 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.68/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu incidenţă în domeniul 
managementului situaţiilor de urgenţă şi al protecţiei civile 
  18. PL-x 463/2020 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.102/2020 privind transmiterea unor terenuri proprietate publică a statului din administrarea 
Administraţiei Rezervaţiei Biosferei “Delta Dunării” în administrarea Administraţiei Naţionale 
“Apele Române”, instituţii aflate în subordinea şi respectiv în coordonarea Ministerului 
Mediului, Apelor şi Pădurilor 
  19. PLx 507/2020 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.122/2020 privind unele măsuri pentru asigurarea eficientizării procesului decizional al 
fondurilor externe nerambursabile destinate dezvoltării regionale în România 
  20. PLx 550/2020 - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, în vederea punerii în operă a 
voinţei suverane a poporului român, exprimată la referendumul organizat în data de 26 mai 
2019 şi a modificării tipurilor de acte adoptate de Guvern în acord cu deciziile Curţii 
Constituţionale 
  21. PL.x 578/2020 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.140/2020 pentru stabilirea unor măsuri privind utilizarea înscrisurilor în formă electronică în 
domeniile construcţii, arhitectură şi urbanism 
 22. PL.x 594/2020 - Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.119/1996 
cu privire la actele de stare civilă, precum şi pentru abrogarea Ordonanţei Guvernului 
nr.41/2003 privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor 
fizice 
 
 La punctul 1 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil 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, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil 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 favorabil cu 
majoritate de voturi. 
 La punctul 7 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu 
unanimitate de voturi. 
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 La punctul 8 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu 
unanimitate 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, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 
întocmirea unui raport preliminar de respingere a Legii. 
 La punctul 12 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 
întocmirea unui raport preliminar de respingere a Legii. 
 La punctul 13 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost amânat cu unanimitate de 
voturi. 
 La punctul 14 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, 
întocmirea unui raport preliminar de adoptare în forma adoptată de Senat. 
 La punctul 15 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost amânat cu unanimitate de 
voturi. 
 La punctul 16 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 
întocmirea unui raport preliminar de adoptare cu 1 amendament de tehnică legislativă. 
 La punctul 17 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 
întocmirea unui raport preliminar de adoptare cu amendamente admise. 
 La punctul 18 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 
întocmirea unui raport preliminar de adoptare în forma adoptată de Senat. 
 La punctul 19 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 
întocmirea unui raport preliminar de adoptare. 
 La punctul 20 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 
întocmirea unui raport preliminar de respingere. 
 La punctul 21 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 
întocmirea unui raport preliminar de adoptare. 
 La punctul 22 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, 
întocmirea unui raport preliminar de adoptare. 
 
 Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului și Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi  și-au desfășurat lucrările în șed ință comună online, în data de 12 
octombrie a.c., ora 16:00. Lucrările au fost conduse de domnul deputat Halici Nicușor (PSD), 
președintele Comisiei juridică, de disciplină şi imunităţi. 
 Domnul președinte Halici Nicușor 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 comune online au figurat următoarele sesizări în fond: 
 
  1. PL.x 612/2020 - Proiect de Lege privind transmiterea unui imobil din domeniul public al 
statului şi din administrarea Agenţiei Domeniilor Statului, în domeniul public al oraşului 
Odobeşti, judeţul Vrancea 
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 2. PL-x  641/2019 - Proiect de Lege privind unele măsuri de regim fiscal derogatoriu 
aplicabil anumitor terenuri, construcţii edificate pe acestea şi anumitor activităţi economice 
autorizate 
 
 La punctul 1 înscris pe ordinea de zi a ședinței comune online , membrii celor două 
comisii au hotărât, cu majoritate de voturi, întocmirea unui raport comun de adoptare. 
 La punctul 2 înscris pe ordinea de zi a ședinței comune online , membrii celor două 
comisii au hotărât, cu majoritate de voturi, întocmirea unui raport comun suplimentar de 
adoptare. 
 
 La ședința  comună online a comisiei din ziua de 12 octombrie a.c., din numărul de 27 
membri ai Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului și-au înregistrat 
prezenţa 25 deputaţi, după cum urmează: 
 
 Doamna deputat Fădor Angelica (PNL), domnul deputat Călin Ion (PSD), domnul deputat 
Floroiu Ionel (PSD), domnul deputat Petrea Gabriel (PRO România), domnul deputat Seres 
Denes (UDMR), doamna deputat Bucura-Oprescu Simona (PSD), domnul deputat Șovăială 
Constantin (PNL), domnul deputat Avram Constantin (PSD), 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 Leoreanu Laurențiu -Dan (PNL), domnul deputat Mușoiu 
Ștefan (PSD), domnul deputat Nechifor Cătălin-Ioan (PRO România), domnul deputat Nicolae 
Andrei (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), domnul deputat Ștefan Corneliu 
(PSD), domnul deputat Țachianu Marian (PSD) și domnul deputat Ursu Răzvan-Ion (PSD). 
 Domnul deputat Dan Nicușor Daniel (USR) și domnul deputat Korodi Attila (UDMR) nu au 
participat la ședința comună online a comisiei. 
 La sediul Camerei Deputaților au fost prezenți doamna deputat Fădor Angelica (PNL), 
domnul deputat Călin Ion (PSD),  domnul deputat Seres Denes (UDMR), domnul deputat 
Șovăială Constantin (PNL), domnul deputat domnul deputat Cojocaru Petru-Bogdan (PSD), 
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) și domnul deputat Ursu Răzvan-Ion (PSD).  
 

PREŞEDINTE, 

ANGELICA FĂDOR 

SECRETAR, 

  CONSTANTIN ȘOVĂIALĂ 
 
 
 
 
 
 
Întocmit: 
Expert parlamentar, Sergiu-Vlad PAHONŢU 
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	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, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea unui raport preliminar de respingere a Legii.
	La punctul 12 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea unui raport preliminar de respingere a Legii.
	La punctul 13 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost amânat cu unanimitate de voturi.
	La punctul 14 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, întocmirea unui raport preliminar de adoptare în forma adoptată de Senat.
	La punctul 15 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost amânat cu unanimitate de voturi.
	La punctul 16 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea unui raport preliminar de adoptare cu 1 amendament de tehnică legislativă.
	La punctul 17 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea unui raport preliminar de adoptare cu amendamente admise.
	La punctul 18 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea unui raport preliminar de adoptare în forma adoptată de Senat.
	La punctul 19 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea unui raport preliminar de adoptare.
	La punctul 20 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea unui raport preliminar de respingere.
	La punctul 21 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea unui raport preliminar de adoptare.
	La punctul 22 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, întocmirea unui raport preliminar de adoptare.
	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 12 octombrie a.c., ora 16:00. Lucrările au fost conduse de domnul deputat Halici Nicușor (PSD), președintele Comisiei juridică, de disciplină şi imunităţi.
	Domnul președinte Halici Nicușor 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 comune online au figurat următoarele sesizări în fond:
	1. PL.x 612/2020 - Proiect de Lege privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Agenţiei Domeniilor Statului, în domeniul public al oraşului Odobeşti, judeţul Vrancea
	2. PL-x  641/2019 - Proiect de Lege privind unele măsuri de regim fiscal derogatoriu aplicabil anumitor terenuri, construcţii edificate pe acestea şi anumitor activităţi economice autorizate
	La punctul 1 înscris pe ordinea de zi a ședinței comune online, membrii celor două comisii au hotărât, cu majoritate de voturi, întocmirea unui raport comun de adoptare.
	La punctul 2 înscris pe ordinea de zi a ședinței comune online, membrii celor două comisii au hotărât, cu majoritate de voturi, întocmirea unui raport comun suplimentar de adoptare.
	La ședința comună online a comisiei din ziua de 12 octombrie a.c., din numărul de 27 membri ai Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului și-au înregistrat prezenţa 25 deputaţi, după cum urmează:
	Doamna deputat Fădor Angelica (PNL), domnul deputat Călin Ion (PSD), domnul deputat Floroiu Ionel (PSD), domnul deputat Petrea Gabriel (PRO România), domnul deputat Seres Denes (UDMR), doamna deputat Bucura-Oprescu Simona (PSD), domnul deputat Șovăială Constantin (PNL), domnul deputat Avram Constantin (PSD), 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 Leoreanu Laurențiu-Dan (PNL), domnul deputat Mușoiu Ștefan (PSD), domnul deputat Nechifor Cătălin-Ioan (PRO România), domnul deputat Nicolae Andrei (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), domnul deputat Ștefan Corneliu (PSD), domnul deputat Țachianu Marian (PSD) și domnul deputat Ursu Răzvan-Ion (PSD).
	Domnul deputat Dan Nicușor Daniel (USR) și domnul deputat Korodi Attila (UDMR) nu au participat la ședința comună online a comisiei.
	La sediul Camerei Deputaților au fost prezenți doamna deputat Fădor Angelica (PNL), domnul deputat Călin Ion (PSD),  domnul deputat Seres Denes (UDMR), domnul deputat Șovăială Constantin (PNL), domnul deputat domnul deputat Cojocaru Petru-Bogdan (PSD), 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) și domnul deputat Ursu Răzvan-Ion (PSD). 
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