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Parlamentul României 
Camera Deputaților 

 
COMISIA PENTRU ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ  

ȘI AMENAJAREA TERITORIULUI 
 

București, 28 februarie 2022 
Nr. 4c-7/ 89 

 
SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
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. 
  
 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 
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 
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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 
 

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, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 
întocmirea unui aviz favorabil. 

La punctul 2 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, 
întocmirea unui aviz favorabil. 
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La punctul 3 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, 
întocmirea unui aviz favorabil. 

La punctul 4 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, 
întocmirea unui aviz negativ. 

La punctul 5 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 
întocmirea unui aviz favorabil. 

La punctul 9 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, 
întocmirea unui raport de respingere. 

La punctul 10 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, 
întocmirea unui raport preliminar de respingere. 

La punctul 12 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, 
întocmirea unui raport preliminar de respingere. 

La punctul 13 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 
întocmirea unui raport preliminar de respingere. 

La punctul 14 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, 
întocmirea unui raport preliminar de respingere. 

La punctul 15 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, 
întocmirea unui raport preliminar de respingere. 

La punctul 16 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 
întocmirea unui raport comun de adoptare cu amendamente admise și respinse. 
 
 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, 
după cum urmează: 
 Doamna deputat Simona Bucura-Oprescu (PSD), domnul deputat Gabriel-Ioan Avrămescu 
(PNL), doamna deputat Angelica Fădor (PNL), domnul deputat Denes Seres (UDMR), domnul 
deputat Bogdan-Andrei Toader (PSD), doamna deputat Oana-Alexandra Cambera (USR), 
doamna deputat Christine Thellmann (PNL), domnul deputat Radu-Marcel Tuhuț (PSD), 
domnul deputat Alin-Gabriel Apostol (USR), domnul deputat Adrian-George Axinia (AUR), 
domnul deputat Tudor-Vlad Benga (USR), domnul deputat Ovidiu-Sergiu Bîlcea (PNL), 
domnul deputat Daniel-Codruț Blaga (USR), domnul deputat Virgil Alin Chirilă (PSD), 
doamna deputat Cătălina Ciofu (PNL), domnul deputat Ionel Floroiu (PSD), domnul deputat 
Viorel Laurențiu Gîdei (PSD), doamna deputat Nicoleta-Matilda Goleac (PSD), domnul 
deputat Bogdan-Gruia Ivan (PSD), domnul deputat Janos Kiss (PNL), domnul deputat 
Laurențiu-Dan Leoreanu (PNL), domnul deputat Romeo-Daniel Lungu (PSD), domnul deputat 
Gheorghe Nacov (Minorități), domnul deputat Szabolcs Nagy (UDMR), doamna deputat Eliza-
Mădălina Peța Ștefănescu (PSD), domnul deputat Daniel-Gheorghe Rusu (AUR), doamna 
deputat Vetuța Stănescu (PNL), domnul deputat Cosmin Șandru (PNL), domnul deputat 
Marian Țachianu (PSD). 
 În sistem online a fost prezent domnul deputat Tudor-Vlad Benga (USR). 
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 În zilele de 23 și 24 februarie a.c., comisia a desfasurat activitati de documentare si 
consultare pe marginea proiectelor legislative aflate in dezbatere. În cadrul activitatilor de 
documentare si consultare, la sediul Camerei Deputaților au fost prezenti urmatorii deputati: 
doamna deputat Simona Bucura-Oprescu (PSD), domnul deputat Gabriel-Ioan Avrămescu 
(PNL), doamna deputat Angelica Fădor (PNL), domnul deputat Denes Seres (UDMR), domnul 
deputat Bogdan-Andrei Toader (PSD), doamna deputat Christine Thellmann (PNL), domnul 
deputat Radu-Marcel Tuhuț (PSD), domnul deputat Adrian-George Axinia (AUR), domnul 
deputat Ovidiu-Sergiu Bîlcea (PNL), domnul deputat Virgil Alin Chirilă (PSD), doamna 
deputat Cătălina Ciofu (PNL), domnul deputat Ionel Floroiu (PSD), domnul deputat Viorel 
Laurențiu Gîdei (PSD), doamna deputat Nicoleta-Matilda Goleac (PSD), domnul deputat 
Bogdan-Gruia Ivan (PSD), domnul deputat Janos Kiss (PNL), domnul deputat Laurențiu-Dan 
Leoreanu (PNL), domnul deputat Romeo-Daniel Lungu (PSD), domnul deputat Gheorghe 
Nacov (Minorități), domnul deputat Szabolcs Nagy (UDMR), doamna deputat Eliza-Mădălina 
Peța Ștefănescu (PSD), domnul deputat Daniel-Gheorghe Rusu (AUR), doamna deputat Vetuța 
Stănescu (PNL), domnul deputat Cosmin Șandru (PNL), domnul deputat Marian Țachianu 
(PSD), iar in sistem online si-au desfasurat activitatea urmatorii deputati: doamna deputat 
Oana-Alexandra Cambera (USR), domnul deputat Alin-Gabriel Apostol (USR), domnul 
deputat Tudor-Vlad Benga (USR) și domnul deputat Daniel-Codruț Blaga (USR). 
 
 
  

 
PREȘEDINTE SECRETAR 

Simona BUCURA-OPRESCU Oana-Alexandra CAMBERA 

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


