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Parlamentul României 
Camera Deputaților 

 
COMISIA PENTRU ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ  

ȘI AMENAJAREA TERITORIULUI 
 

București, 28 februarie 2022 
 

PROCES VERBAL 
din zilele de 22, 23 și 24 februarie 2022 

 
 Comisia pentru administraţie publică și amenajarea teritoriului şi-a desfăşurat lucrările în 
zilele de 22, 23 și 24 februarie. 
 
 La ședința comisiei din ziua de 22 februarie a.c., din numărul de 29 membri ai Comisiei 
pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului și-au înregistrat prezenţa 29 deputaţi, iar 
în sistem online a fost prezent domnul deputat Tudor-Vlad Benga (USR). 
  
 În zilele de 23 și 24 februarie a.c., comisia a desfasurat activitati de documentare si 
consultare pe marginea proiectelor legislative aflate in dezbatere. 
 
 Şedinţa Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului s-a desfășurat prin 
mijloace electronice și la sediul Camerei Deputaților. Ședința avut loc în data de 22 februarie 
a.c., lucrările au fost conduse alternativ de doamna deputat Simona Bucura-Oprescu, 
preşedintele comisiei, respectiv de doamna deputat Angelica Fădor, vicepreședintele comisiei. 
 Doamna președinte Simona Bucura-Oprescu a supus la vot ordinea de zi a comisiei. 
 Ordinea de zi a şedinţei a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 
 Pe ordinea de zi a şedinţei au figurat următoarele puncte: 
 

AVIZE 
 

1. PL-x 583/2021 - Proiect de Lege pentru anularea unor obligaţii fiscale şi pentru 
modificarea unor acte normative 
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2. PL.x 589/2021 - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor 
3. PL-x 592/2021 - Propunere legislativă privind modificarea OUG nr.202/2002 
4. PL.x 603/2021 - Propunere legislativă pentru completarea art.30 din Legea nr.500/2002 
privind finanţele publice şi pentru abrogarea art.29 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi 
alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice 
5. PL.x 604/2021 - Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii Arhivelor 
Naţionale nr.16/1996 şi a Legii nr.53/2003 Codul Muncii 
6. PL.x 22/2022 - Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar 
nr.18/1991 
7. Pl-x 23/2022 - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.121/2014 
privind eficienţa energetică 

 
SESIZĂRI ÎN FOND 

 
8. PLx 193/2020 - Proiect de Lege privind regimul ariilor naturale protejate urbane şi 
conservarea biodiversităţii urbane 
9. PL.x 357/2020 - Proiect de Lege privind achiziţia de echipamente de protecţie şi aparatură 
medicală şi de construcţie de infrastructură spitalicească 
10. PL-x 412/2020 - Proiect de Lege pentru acordarea unor facilităţi în domeniile transportului 
de mărfuri, transportului naţional de persoane şi construcţiilor 
11. PL-x 479/2020 - Proiect de Lege privind declararea zilei de 12 august - Ziua Banatului 
12. PLx 536/2020 - Proiect de Lege privind obligaţia autorităţilor şi a instituţiilor publice de a 
furniza informaţiile pe care le deţin în legătură cu persoana fizică care le solicită 
13. PL.x 547/2020 - Propunere legislativă pentru modificarea art.456 alin.(1) lit.h) din Legea 
nr.227/2015 privind Codul fiscal 
14. PL.x 591/2020 - Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.38/2003 
privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere 
15. PL-x  596/2020 - Proiect de Lege pentru completarea Legii 37/2018 privind promovarea 
transportului ecologic 
16. 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 
17. Pl.x 303/2021 - Propunere legislativă pentru completarea art.7 lit.h) din Legea poliţiei 
locale nr.155/2010 
18. PL.x 560/2021 - Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei 
publice şi instituţiile publice 
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 La punctele 6, 7, 8, 11, 17 și 18 ale ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, amânarea inițiativelor legislative. 
 
 La punctul 1 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege pentru anularea unor 
obligaţii fiscale şi pentru modificarea unor acte normative (PL-x  583/2021), având ca obiect 
de reglementare anularea unor obligaţii fiscale, precum şi modificarea Legii nr.227/2015 
privind Codul fiscal şi a Legii nr.16/2017 privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de 
servicii transnaţionale. 
 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 avizează favorabil inițiativa legislativă, Consiliul Economic și Social avizează 
favorabil cu observații, Guvernul nu a transmis un punct de vedere. 
 Supus dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea 
unui aviz favorabil. 
 
 La punctul 2 al ordinii de zi, a fost prezentată propunerea legislativă pentru modificarea 
şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor 
(PL.x 589/2021), având ca obiect de reglementare completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.2/2001, în sensul reglementării unei proceduri speciale de judecare a căilor de atac împotriva 
proceselor-verbale prin care s-a aplicat sancţiunea avertismentului sau sancţiunea amenzii 
contravenţionale care nu depăşeşte suma de 10.000 de lei. Potrivit expunerii de motive, 
intervenţiile legislative preconizate sunt „menite să eficientizeze actul de justiţie în cazul 
sancţiunilor contravenţionale de valoare redusă. 
 S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor ordinare, Camera 
Deputaţilor este Cameră decizională, Senatul a respins propunerea legislativă, Consiliul 
Legislativ avizează negativ  propunerea legislativă, Consiliul Economic și Social  avizează 
favorabil propunerea legislativă, Consiliul Superior al Magistraturii a transmis un punct de 
vedere negativ cu privire la propunerea legislativă, Guvernul susține adoptarea acestei 
inițiative legislative sub rezerva însușirii propunerilor și observațiilor. 
 Supusă dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, întocmirea unui 
aviz favorabil. 
 
 La punctul 3 al ordinii de zi, a fost prezentată propunerea legislativă privind modificarea 
OUG nr.202/2002 (PL-x 592/2021), având ca obiect de reglementare, în fapt, modificarea şi 
completarea art.77 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.202/2002 privind gospodărirea 
integrată a zonei costiere, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.280/2003, în 
sensul majorării limitelor amenzilor contravenţionale. Totodată, proiectul prevede încadrarea 
faptelor stabilite în prezent drept contravenţii la art.77 pct.3 lit.b) şi c), în categoria 
contravenţiilor sancţionate potrivit art.77 pct.2. 
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 S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor ordinare, Camera 
Deputaţilor este Cameră decizională, Senatul a respins propunerea legislativă, Consiliul 
Legislativ avizează favorabil propunerea legislativă, Consiliul Economic și Social avizează 
favorabil propunerea legislativă, Guvernul nu a transmis un punct de vedere. 
 Supusă dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, întocmirea unui 
aviz favorabil. 
 
 La punctul 4 al ordinii de zi, a fost prezentată propunerea legislativă pentru completarea 
art.30 din Legea nr.500/2002 privind finanţele publice şi pentru abrogarea art.29 din Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr.83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice 
în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice (PL.x 603/2021), având 
ca obiect de reglementare completarea art.30 din Legea nr.500/2002. Potrivit expunerii de 
motive, intervenţiile legislative de completare a art.30 din Legea nr.500/2002 urmăresc 
impunerea obligaţiei justificării caracterului urgent şi neprevăzut al cheltuielilor finanţate din 

Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, a indicării sumelor şi naturii cheltuielilor 
finanţate, a criteriilor utilizate în selecţia ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat 
şi ai bugetelor locale, precum şi a existenţei unui proces de consultare publică, sumele care vor 
putea fi distribuite către Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului urmând a fi 
limitate la 0,5% din cheltuielile bugetului de stat. 
 S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor ordinare, Camera 
Deputaţilor este Cameră decizională, Senatul a respins propunerea legislativă, Consiliul 
Legislativ avizează favorabil propunerea legislativă, Consiliului Economic şi Social 
avizează favorabil propunerea legislativă cu observații, Guvernul nu a transmis un punct 
de vedere. 
 Supusă dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, întocmirea unui 
aviz negativ.  
 
 La punctul 5 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii Arhivelor Naţionale nr.16/1996 şi a Legii nr.53/2003 Codul Muncii (PL.x 
604/2021), având ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr.16/1996, 
precum şi a Legii nr.53/2003. Potrivit expunerii de motive, intervenţiile legislative au ca scop 
evitarea situaţiilor în care solicitanţii de documente de muncă nu pot identifica entitatea care a 
preluat documentele practice/arhiva de la angajatorul care a falimentat. 
 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 avizează favorabil proiectul de lege, Consiliul Economic și Social avizează 
favorabil proiectul de lege, Guvernul nu a transmis un punct de vedere. 
 Supus dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea 
unui aviz favorabil.  
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 La punctul 9 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege privind achiziţia de 
echipamente de protecţie şi aparatură medicală şi de construcţie de infrastructură spitalicească 
(PL.x 357/2020), având ca obiect de reglementare achiziţiei de echipamente de protecţie şi 
aparatură medicală, precum şi a construcţiei de infrastructură spitalicească, în vederea 
acoperirii necesarului, într-un termen scurt, la nivel naţional, în contextul crizei Covid-19. 
 S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor ordinare, Camera 
Deputaţilor este Cameră decizional, Senatul a adoptat proiectul de lege, Consiliul 
Legislativ avizează favorabil proiectul de lege cu observații și propuneri, Consiliului 
Economic și Social avizează favorabil proiectul de lege, Guvernul nu susține adoptarea 
proiectului de lege. 
 Supus dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, întocmirea unui 
raport de respingere. 
 
 La punctul 10 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege pentru acordarea unor 
facilităţi în domeniile transportului de mărfuri, transportului naţional de persoane şi 
construcţiilor (PL-x 412/2020), având ca obiect de reglementare acordarea temporară, până 
la data de 31 decembrie 2020 inclusiv, a unor facilităţi în domeniile transportului de mărfuri şi 
construcţiilor, prin scutirea utilizatorilor de la obligaţia plăţii tarifului de utilizare şi a tarifului 
de trecere, reglementate prin Ordonanţa Guvernului nr.15/2002, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 424/2002, cu modificările şi completările ulterioare. 
 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 avizează favorabil proiectul de lege, Consiliul Economic și Social avizează 
favorabil proiectul de lege, Guvernul nu susține adoptarea inițiativei legislative. 
 Supus dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, întocmirea unui 
raport preliminar de respingere. 
 
 La punctul 12 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege privind obligaţia 
autorităţilor şi a instituţiilor publice de a furniza informaţiile pe care le deţin în legătură cu 
persoana fizică care le solicită (PLx 536/2020), având ca obiect de reglementare crearea 
cadrului legislativ care să permită punerea la dispoziţia cetăţenilor a tuturor informaţiilor pe 
care o autoritate sau instituţie publică le deţine în legătură cu persoana fizică din România care 
le solicită. 
 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 avizează favorabil inițiativa legislativă cu observații și propuneri, Consiliul 
Economic și Social avizează favorabil inițiativa legislativă, Guvernul nu susține adoptarea  
inițiativei legislative. 
 Supus dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, întocmirea unui 
raport preliminar de respingere.  
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 La punctul 13 al ordinii de zi, a fost prezentată propunerea legislativă pentru 
modificarea art.456 alin.(1) lit.h) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal (PL.x 547/2020), 
având ca obiect de reglementare modificarea art.456 alin.(1) lit.h) din Legea nr.227/2015 

privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, în sensul includerii în categoria 
beneficiarilor scutirii de impozit/taxă pe clădiri cu destinaţia exclusivă a furnizării de servicii 
medicale  a unităților sanitare private, precum şi a cabinetelor medicale ale ambulatoriilor de 
specialitate, care furnizează servicii medicale esențiale. 
 S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor ordinare, Camera 
Deputaţilor este Cameră decizională, Senatul a respins propunerea legislativă, Consiliul 
Legislativ avizează favorabil  propunerea legislativă cu observații și propuneri, Consiliului 
Economic și Social avizează favorabil propunerea legislativă, Guvernul nu susține 
adoptarea propunerii legislative. 
 Supusă dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea 
unui raport preliminar de respingere. 
 
 La punctul 14 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere 
(PL.x 591/2020), având ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii 
nr.38/2003, în sensul includerii în sfera noţiunii de „taxi” a autovehiculelor din categoria 
autoturisme cu până la maximum 9 locuri, inclusiv locul conducătorului auto. 
 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 avizează favorabil  proiectul de lege cu observații și propuneri, Consiliului 
Economic și Social avizează favorabil proiectului de lege, Guvernul nu susține adoptarea 
proiectului de lege. 
 Supus dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, întocmirea unui 
raport preliminar de respingere.  
 
 La punctul 15 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege pentru completarea Legii 
37/2018 privind promovarea transportului ecologic (PL-x 596/2020), având ca obiect de 
reglementare completarea Legii nr.37/2018, intervenţiile legislative vizând ca procedura de 
achiziţie anuală de autovehicule specifice acestei forme de transport să se aplice, în limita a 
minimum 30% din flota fiecărui transportator public sau privat, până la atingerea unui prag de 
80% din aceasta. De asemenea, este avută în vedere introducerea unei dispoziţii referitoare la 
suspendarea, pentru un an, a licenţei de transport, în cazul nerespectării, de către transportatori, 
a prevederilor Legii nr.37/2018. 
 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 
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Legislativ avizează favorabil proiectul de lege, Consiliul Economic și Social avizează 
favorabil proiectul de lege, Guvernul nu susține adoptarea proiectului de lege. 
 Supus dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, întocmirea unui 
raport preliminar de respingere. 
 
 La punctul 16 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul 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 (PL.x 594/2020), având ca obiect de reglementare modificarea 
actualului cadru normativ pentru implementarea proiectului privind crearea Sistemului 
Informatic Integrat pentru Emiterea Actelor de Stare Civilă (S.I.I.E.A.S.C.), în vederea 
informatizării fluxurilor şi proceselor interne ale instituţiilor statului şi al eliminării consumului 
de hârtie, al reducerii timpilor de soluţionare a unor cerinţe adresate instituţiilor publice, 
precum şi al instituirii posibilităţii întocmirii actelor de stare civilă în format electronic. 
 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 avizează favorabil proiectul de lege cu observații și propuneri, Guvernul prin 
punctul de vedere transmis în data de 11 martie 2021, susține proiectul de lege în forma 
propusă prin raportul preliminar de adoptare cu amendamente admise elaborat de 
Comisia juridică, de disciplină și imunități. 
 Supus dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea 
unui raport comun de adoptare cu amendamente admise și respinse. 
 
 În zilele de 23 și 24 februarie a.c., lucrările s-au desfăşurat în cadrul grupurilor de lucru 
constituite în vederea studierii proiectelor de lege şi a altor documente înregistrate la Comisie. 
 

 
PREȘEDINTE SECRETAR 

Simona BUCURA-OPRESCU Oana-Alexandra CAMBERA 

 
 
 
 
 
 
 
  
Șef serviciu, Cristian BITEA 
Consilier parlamentar, Sergiu-Vlad PAHONȚU 


