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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
din zilele de 23 și 24 noiembrie 2020 

 
 Comisia pentru administraţie publică și amenajarea teritoriului şi -a desfăşurat lucrările în 
zilele de 23 și 24 noiembrie 2020. 
 
 Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului și-a desfășurat lucrările în 
ședință online, în data de 23 noiembrie a.c. 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 comisiei a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 
 
 Pe ordinea de zi a şedinţei online a figurat următoarea sesizare în fond: 
 
  1. PL-x 543/2019 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.21/2019 
pentru prorogarea termenului prevăzut la art.106 din Legea nr.196/2018 privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor 
  
 La punctul 1 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 
întocmirea unui raport comun suplimentar de adoptare cu un amendament admis. 
  
 Conform aprobării Plenului Camerei Deputaților, C omisia pentru administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului și-a desfășurat lucrările în ședință online, în data de 25 noiembrie a.c., 
ora 12:15,  respectiv ora 13:00.  Lucrările au fost conduse de doamna deputat Angelica Fădor 
(PNL), președintele Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului. 
 
 Pe ordinea de zi a şedinţei online a figurat următoarea sesizare în fond: 
 
  1. PL-x 663/2020 - Propunere legislativă pentru abrogarea art.210 din Ordonanţa de urgenţă 
a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ 
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 În conformitate cu prevederile Art. 51 alin. (3) din Regualmentul Camerei Deputaților, 
republicat, cu modificările și completările ulterioare, doamna pre ședinte Angelica Fădor a 
suspendat ședința comisiei de la ora 12:15, respectiv ședința comisiei de la ora 13:00 din lipsă 
de cvorum. 
 
 La ședința  online a comisiei din ziua de 23 noiembrie a.c., din numărul de 24 membri ai 
Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului și-au înregistrat prezenţa 23 
deputaţi, după cum urmează: 
 
 Doamna deputat Fădor Angelica (PNL), doamna deputat Bucura-Oprescu Simona (PSD), 
domnul deputat Floroiu Ionel (PSD), domnul deputat Petrea Gabriel (PRO România), domnul 
deputat Seres Denes (UDMR), domnul deputat Nicolae Andrei (PSD), domnul deputat Șovăială 
Constantin (PNL), domnul deputat Avram Constantin (PSD), doamna deputat Bozianu 
Nicoleta-Cătălina (PMP), domnul deputat Chiriac Viorel (PSD), domnul deputat Ciurea 
Alexandru (USR), 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 Palăr Ionel (PNL), doamna deputat Popescu Mariana-Venera (Minorități),  domnul 
deputat Radu Marin-Traian (PSD), 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). 
 Domnul deputat Benga Tudor-Vlad (USR) nu a participat la ședința online a comisiei. 
 La sediul Camerei Deputaților au fost prezenți doamna deputat Bucura -Oprescu Simona 
(PSD), domnul deputat Nicolae Andrei (PSD), domnul deputat Leoreanu Laurențiu-Dan (PNL),  
domnul deputat Mușoiu Ștefan (PSD) și domnul deputat Ursu Răzvan-Ion (PSD). 
 
 La ședința  online a comisiei din ziua de 24 noiembrie a.c., din numărul de 24 membri ai 
Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului și-au înregistrat prezenţa 12 
deputaţi, după cum urmează: 
 
 Doamna deputat Fădor Angelica (PNL), domnul deputat Petrea Gabriel (PRO România), 
domnul deputat Seres Denes (UDMR), domnul deputat Șovăială Constantin (PNL), domnul 
deputat Avram Constantin (PSD), domnul deputat Benga Tudor-Vlad (USR), domnul deputat 
Ciurea Alexandru (USR), domnul deputat Leoreanu Laurențiu -Dan (PNL), domnul deputat 
Nechifor Cătălin-Ioan (PRO România), domnul deputat Palăr Ionel (PNL), domnul deputat 
Rădulescu Cătălin-Marian (PSD), domnul deputat Roman Florin-Claudiu (PNL). 
 Doamna deputat Simona Bucura-Oprescu (PSD), domnul deputat Floroiu Ionel (PSD), 
domnul deputat Nicolae Andrei (PSD), 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 Mușoiu Ștefan (PSD), 
doamna deputat Popescu Mariana-Venera (Minorități), domnul deputat Radu Marin -Traian 
(PSD), domnul deputat Suciu Vasile-Daniel (PSD) și domnul deputat Ursu Răzvan -Ion (PSD). 
nu au participat la ședința online a comisiei. 
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 La sediul Camerei Deputaților au fost prezenți domnul deputat Șovăială Constantin (PNL), 
domnul deputat Leoreanu Laurențiu -Dan (PNL) și domnul depu tat Roman Florin-Claudiu 
(PNL). 
 
 
 

PREŞEDINTE, 

ANGELICA FĂDOR 

SECRETAR, 

  CONSTANTIN ȘOVĂIALĂ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit: 
Expert parlamentar, Sergiu-Vlad PAHONŢU 
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