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PROCES VERBAL 

din ziua de 22 aprilie 2020 
 

 Comisia pentru administraţie publică și amenajarea  teritoriului şi-a desfăşurat 
lucrările în ziua de 22 aprilie 2020. 
  
 La ședința online a comisiei din ziua de 22 aprilie a.c., din numărul de 27 
membri ai Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului și-au 
înregistrat prezenţa 23 deputaţi, neparticipânt la ședința comisiei domnul deputat 
Floroiu Ionel (PSD), doamna deputat Bozianu Nicoleta-Cătălina (PMP), doamna 
deputat Csokany Petronela-Mihaela (Minorități) și domnul deputat Nechifor Cătălin-
Ioan (PRO Europa). La sediul Camerei Deputaților au fost prezenți  domnul deputat 
Roman Florin-Claudiu (PNL) și domnul deputat Suciu Vasile-Daniel (PSD). 
 
 Şedinţa online a Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea 
teritoriului a avut loc în data de 22 aprilie 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: 
 

AVIZE 
 

1. PLx 200/2019 - Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.333/2003 privind paza 
obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor şi a Legii nr.78/2014 privind 
reglementarea activităţii de voluntariat în România 
 
 Ordinea de zi suplimentară a comisiei a fost adoptată cu majoritate 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: 
 

Bucureşti,  22 aprilie 2020 
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AVIZE 
 
  1. PL-x 104/2020 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.6/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului 
de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr.21/1996 şi 
pentru modificarea şi completarea art.15 din Legea concurenţei nr.21/1996 
  2. PL-x 121/2020 - Propunere legislativă pentru organizarea şi 
funcţionarea Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Mediu, precum şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative 
  3. PL-x 125/2020 - Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între 
Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria privind cooperarea în domeniul 
situaţiilor de urgenţă, semnat la 29 martie, la Bucureşti 
  4. PL-x 129/2020 - Proiect de Lege privind monitorizarea electronică în 
cadrul unor proceduri judiciare şi execuţional penale 
  5. PL-x 137/2020 - Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de 
împrumut (Proiect privind consolidarea infrastructurii şi a pregătirii pentru situaţii 
critice de urgenţă) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi 
Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 10 iulie 2019  
  6. PL-x 139/2020 - Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului 
privind agricultura şi dezvoltarea rurală durabilă, adoptat şi semnat de România la 
Lillafured, Ungaria, la data de 12 octombrie 2017, la Convenţia Cadru privind 
protejarea şi dezvoltarea durabilă a Carpaţilor, adoptată la Kiev la 22 mai 2003 
  7. PL-x 145/2020 - Proiect de Lege privind trecerea unui imobil din 
domeniul public al statului şi din administrarea Universităţii de Ştiinţe Agricole şi 
Medicină Veterinară CIuj-Napoca pentru Staţiunea de Cercetare Horticolă Cluj-
Napoca, în domeniul public al Judeţului Cluj 
 

SESIZĂRI ÎN FOND 
 
  8. PLx 74/2020 - Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 
administrativ 
  9. PLx 88/2020 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.6/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului 
de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr.21/1996 şi 
pentru modificarea şi completarea art.15 din Legea concurenţei nr.21/1996 
 
 La punctul 1 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.6/2020 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.77/2014 privind procedurile 
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naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea 
Legii concurenţei nr.21/1996 şi pentru modificarea şi completarea art.15 din Legea 
concurenţei nr.21/1996 (PL-x 104/2020), având ca obiect de reglementare 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.77/2014 a Legii 
concurenţei nr.21/1996, în scopul revizuirii procedurilor şi mecanismelor de 
implementare a procedurilor în domeniul ajutorului de stat la nivel central şi local, 
având în vedere evoluţiile recente ale legislaţiei, practicii şi jurisprudenţei europene 
în materia ajutorului de stat sau de minimis, ca măsură alternativă de finanţare, pentru 
reglementarea măsurilor de recuperare a ajutoarelor de stat considerate ca fiind 
acordate în mod ilegal sau utilizate abuziv. 
 S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor organice, 
Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a adoptat tacit proiectul de 
lege, Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege, Consiliul Superior al 
Magistraturii a transmis aviz asupra proiectului de lege. 
 Supus dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu 
majoritate de voturi cu un amendament admis. 
 
 La punctul 2 al ordinii de zi, respectiva inițiativă legislativă a fost amânată cu 
unanimitate de voturi. 
 
 La punctul 3 al ordinii de zi, respectiva inițiativă legislativă nu a fost luată în 
dezbatere având in vedere faptul că, comisia sesizată în fond a transmis Biroului 
Permanent un raport faborabil. 
 
 La punctul 4 al ordinii de zi, respectiva inițiativă legislativă a fost amânată cu 
unanimitate de voturi. 
 
 La punctul 5 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege pentru 
ratificarea Acordului de împrumut (Proiect privind consolidarea infrastructurii şi a 
pregătirii pentru situaţii critice de urgenţă) dintre România şi Banca Internaţională 
pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 10 iulie 2019 (PL-x 
137/2020), având ca obiect de reglementare ratificarea Acordului de împrumut 
(Proiect privind consolidarea infrastructurii şi a pregătirii pentru situaţii critice de 
urgenţă) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, 
semnat la Bucureşti la 10 iulie 2019. 
 S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor ordinare, 
Camera Deputaţilor este prima  Cameră sesizată, Consiliul Legislativ a avizat 
favorabil proiectul de lege. 
 Supus dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu 
unanimitate de voturi. 
 
 La punctul 6 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege pentru 
ratificarea Protocolului privind agricultura şi dezvoltarea rurală durabilă, adoptat şi 
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semnat de România la Lillafured, Ungaria, la data de 12 octombrie 2017, la 
Convenţia Cadru privind protejarea şi dezvoltarea durabilă a Carpaţilor, adoptată la 
Kiev la 22 mai 2003 (PL-x 139/2020), având ca obiect de reglementare ratificarea 
Protocolului privind agricultura şi dezvoltarea rurală durabilă, adoptat şi semnat de 
România la Lillafured, Ungaria, la data de 12 octombrie 2017, la Convenţia Cadru 
privind protejarea şi dezvoltarea durabilă a Carpaţilor, adoptată la Kiev la 22 mai 
2003. 
 S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor ordinare, 
Camera Deputaţilor este prima  Cameră sesizată, Consiliul Legislativ a avizat 
favorabil proiectul de lege. 
 Supus dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu 
unanimitate de voturi. 
 
 La punctul 7 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege privind 
trecerea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Universităţii 
de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară CIuj-Napoca pentru Staţiunea de Cercetare 
Horticolă Cluj-Napoca, în domeniul public al Judeţului Cluj (PL-x 145/2020), având 
ca obiect de reglementare trecerea unui imobil din domeniul public al statului şi din 
administrarea Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară CIuj-Napoca 
pentru Staţiunea de Cercetare Horticolă Cluj-Napoca, în domeniul public al Judeţului 
Cluj, în vederea realizării obiectivului de investiție ”S pital pentru copii în sistem 
monobloc”. 
 S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor organice, 
Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a adoptat proiectul de lege, 
Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege. 
 Supus dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu 
majoritate de voturi. 
   
 La punctul 8 al ordinii de zi, a fost prezentată propunerea legislativă pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind 
Codul administrativ (PL-x 74/2020), având ca obiect de reglementare modificarea şi 
completarea art.37 alin.(3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019, în 
sensul ca, în cazul încetării mandatului, în condiţiile prevăzute de Constituţie, până la 
depunerea jurământului de către membrii noului Guvern, Guvernul poate emite numai 
actele cu caracter normativ sau administrativ necesare pentru administrarea treburilor 
publice şi a politicii bugetare pentru îndeplinirea programului de guvernare aprobat 
de Parlament. De asemenea, pentru Guvernul aflat în situaţia menţionată mai sus, se 
instituie posibilitatea emiterii de ordonanţe potrivit legii de abilitare adoptată de 
Parlament în condiţiile art.115 alin.(1)-(3) din Constituţie, precum şi posibilitatea 
adoptării de ordonanţe de urgenţă, cu respectarea prevederilor art.115 alin.(4)-(6) din 
Constituţie, pentru aplicarea măsurilor necesare în situaţiile prevăzute la art.53, art.92 
alin.(3) şi (4) şi art.93 din Constituţia României. 
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 S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor organice, 
Camera Deputaţilor este prima Cameră sesizată, Consiliul Legislativ a avizat 
negativ propunerea legislativă, Consiliul Economic și Social a avizat favorabil 
propunerea legislativă. 
 Supusă dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, 
întocmirea unui raport preliminar de respingere. 
 
 La punctul 9 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.2/2020 privind aprobarea aderării Secretariatului 
General al Guvernului la Reţeaua europeană de dezvoltare durabilă (ESDN) şi 
aprobarea plăţii cotizaţiei anuale de participare a Secretariatului General al 
Guvernului, precum şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.41/1994 privind 
autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la 
care România este parte (PLx 88/2020), având ca obiect de reglementare aprobarea 
aderării Secretariatului General al Guvernului la Reţeaua europeană de dezvoltare 
durabilă (ESDN) şi aprobarea plăţii cotizaţiei anuale de participare a Secretariatului 
General al Guvernului, precum şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.41/1994. 
Cotizaţia se suportă, în limita bugetului aprobat pe anul 2020, precum şi cu încadrarea 
în estimările şi prevederile bugetare pentru anii următori, din bugetul Secretariatului 
General al Guvernului pentru Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă. În prezent, 
cotizaţia anuală pentru membrii titulari este de 12.000 de euro, iar cuantumul 
cotizaţiei anuale poate fi modificat prin hotărâre a Guvernului în situaţia în care 
ESDN decide actualizarea acestuia la un alt nivel. Pentru anul 2020, cheltuielile 
estimative se ridică la 57,60 mii lei (echivalentul cotizaţiei anuale de membru cu 
drepturi depline în valoare de 12.000 de euro, la un curs valutar estimat de 4,8 
euro/leu). Cheltuielile estimative pentru o perioadă de 5 ani se ridică la cca.288 mii 
lei. 
 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 a avizat favorabil proiectul de lege. 
 Supus dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 
întocmirea unui raport de adoptare. 
 
 La punctul înscris pe ordinea de zi suplimentară, a fost prezentat proiectul 
de Lege pentru modificarea Legii nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, 
valorilor şi protecţia persoanelor şi a Legii nr.78/2014 privind reglementarea 
activităţii de voluntariat în România (PLx 200/2019), având ca obiect de 
reglementare modificarea unor prevederi din Legea nr.333/2003 precum şi din Legea 
nr.78/2014, în sensul introducerii în cadrul activităţilor de voluntariat de interes 
public a activităţii de pază civilă comunală/locală, ordine publică, activitate 
desfăşurată pentru apărarea ordinii publice. 
 S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor ordinare, 
Camera Deputaţilor este Cameră decizională, Senatul a adoptat proiectul de lege, 



 6 
 
Consiliul Legislativ a avizat negativ proiectul de lege, Consiliul Economic și Social 
a avizat nefavorabil proiectul de lege. 
 Supus dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, 
întocmirea unui raport preliminar suplimentar de respingere.  
  
 

PREŞEDINTE, 

ANGELICA FĂDOR 

SECRETAR, 

  SIMONA BUCURA-OPRESCU 

 
 
 
 
 
 
Întocmit: 
Expert parlamentar, Sergiu-Vlad PAHONŢU 
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	La punctul 8 al ordinii de zi, a fost prezentată propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ (PL-x 74/2020), având ca obiect de reglementare modificarea şi completarea art.37 alin.(3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019, în sensul ca, în cazul încetării mandatului, în condiţiile prevăzute de Constituţie, până la depunerea jurământului de către membrii noului Guvern, Guvernul poate emite numai actele cu caracter normativ sau administrativ necesare pentru administrarea treburilor publice şi a politicii bugetare pentru îndeplinirea programului de guvernare aprobat de Parlament. De asemenea, pentru Guvernul aflat în situaţia menţionată mai sus, se instituie posibilitatea emiterii de ordonanţe potrivit legii de abilitare adoptată de Parlament în condiţiile art.115 alin.(1)-(3) din Constituţie, precum şi posibilitatea adoptării de ordonanţe de urgenţă, cu respectarea prevederilor art.115 alin.(4)-(6) din Constituţie, pentru aplicarea măsurilor necesare în situaţiile prevăzute la art.53, art.92 alin.(3) şi (4) şi art.93 din Constituţia României.
	S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor organice, Camera Deputaţilor este prima Cameră sesizată, Consiliul Legislativ a avizat negativ propunerea legislativă, Consiliul Economic și Social a avizat favorabil propunerea legislativă.
	Supusă dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, întocmirea unui raport preliminar de respingere.
	La punctul 9 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.2/2020 privind aprobarea aderării Secretariatului General al Guvernului la Reţeaua europeană de dezvoltare durabilă (ESDN) şi aprobarea plăţii cotizaţiei anuale de participare a Secretariatului General al Guvernului, precum şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte (PLx 88/2020), având ca obiect de reglementare aprobarea aderării Secretariatului General al Guvernului la Reţeaua europeană de dezvoltare durabilă (ESDN) şi aprobarea plăţii cotizaţiei anuale de participare a Secretariatului General al Guvernului, precum şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.41/1994. Cotizaţia se suportă, în limita bugetului aprobat pe anul 2020, precum şi cu încadrarea în estimările şi prevederile bugetare pentru anii următori, din bugetul Secretariatului General al Guvernului pentru Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă. În prezent, cotizaţia anuală pentru membrii titulari este de 12.000 de euro, iar cuantumul cotizaţiei anuale poate fi modificat prin hotărâre a Guvernului în situaţia în care ESDN decide actualizarea acestuia la un alt nivel. Pentru anul 2020, cheltuielile estimative se ridică la 57,60 mii lei (echivalentul cotizaţiei anuale de membru cu drepturi depline în valoare de 12.000 de euro, la un curs valutar estimat de 4,8 euro/leu). Cheltuielile estimative pentru o perioadă de 5 ani se ridică la cca.288 mii lei.
	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 a avizat favorabil proiectul de lege.
	Supus dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea unui raport de adoptare.
	La punctul înscris pe ordinea de zi suplimentară, a fost prezentat proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor şi a Legii nr.78/2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România (PLx 200/2019), având ca obiect de reglementare modificarea unor prevederi din Legea nr.333/2003 precum şi din Legea nr.78/2014, în sensul introducerii în cadrul activităţilor de voluntariat de interes public a activităţii de pază civilă comunală/locală, ordine publică, activitate desfăşurată pentru apărarea ordinii publice.
	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 a avizat negativ proiectul de lege, Consiliul Economic și Social a avizat nefavorabil proiectul de lege.
	Supus dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, întocmirea unui raport preliminar suplimentar de respingere. 
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