
 

       
Parlamentul României    

Camera Deputaţilor  
COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ ŞI  

AMENAJAREA TERITORIULUI  
 
 

 
PROCES VERBAL 

din zilele de 4 și 5 mai 2020 
 
 Comisia pentru administraţie publică și amenajarea teritoriulu i şi-a desfăşurat lucrările în 
zilele de 4 și 5 mai 2020. 
  
 La ședința online a comisiei din ziua de 4 mai a.c., din numărul de 27 membri ai Comisiei 
pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului și-au înregistrat prezenţa 26 deputaţi, 
neparticipânt la ședința comisiei domnul deputat Nechifor Cătălin -Ioan (PRO Europa). La 
sediul Camerei Deputaților a fost prezent domnul deputat Leoreanu Laurențiu-Dan (PNL). 
 
 La ședința online a comisiei din ziua de 5 mai a.c., din numărul de 27 membri ai Comisiei 
pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului și-au înregistrat prezenţa 26 deputaţi, 
neparticipânt la ședința comisiei domnul deputat Nechifor Cătălin -Ioan (PRO Europa). La 
sediul Camerei Deputaților au fost prezenți domnul deputat Avram Const antin (neafiliați), 
domnul deputat Leoreanu Laurențiu -Dan (PNL), domnul deputat Mușoiu Ștefan (PSD), 
domnul deputat Palăr Ionel (PNL), domnul deputat Roman Florin-Claudiu (PNL) și domnul 
deputat Ursu Răzvan-Ion (PSD).  
 
 Şedinţa online a Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului a avut loc 
în data de 4 mai a.c., 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 151/2020 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.71/2019 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2019 

Bucureşti,  5 mai 2020 

nicoleta.toma
Original
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  2. PL-x 153/2020 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.50/2020 pentru rectificarea bugetului de stat pe anul 2020  
 
 La punctul 1 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.71/2019 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe 
anul 2019 (PLx 151/2020), având ca obiect de reglementare rectificarea bugetului de stat pe 
anul 2019. Astfel, bugetul de stat pe anul 2019 se diminuează la venituri cu suma de 14.472,3 
milioane lei, cheltuielile se diminuează cu suma de 8.463,1 milioane lei la credite de 
angajament şi se majorează cu suma de 5.308,6 milioane lei la credite bugetare, iar deficitul se 
majorează cu suma de 19.780,9 milioane lei. 
 S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor ordinare, Consiliul 
Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege cu observații și propuneri, Consiliul Superior 
al Magistraturii a transmis aviz asupra proiectului de lege, Consiliului Economic şi Social a 
avizat favorabil proiectul de lege cu observații 
 Supus dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea 
unui aviz comun favorabil. 
 
 La punctul 2 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.50/2020 pentru rectificarea bugetului de stat pe anul 
2020 (PLx 153/2020), având ca obiect de reglementare modificarea veniturilor şi 
cheltuielilor bugetului general consolidat pe anul 2020. Astfel, veniturile bugetului general 
consolidat pe anul 2020 se diminuează, pe sold, cu suma de 19.450,8 milioane lei, cheltuielile 
bugetului general consolidat pe anul 2020, se majorează, pe sold, cu suma de 12.503,9 
milioane lei, iar deficitul bugetului general consolidat în termeni cash se majorează cu suma de 
31.954,7 milioane lei. Veniturile bugetului de stat pe anul 2020 se diminuează, pe sold, cu 
suma de 9.844,8 milioane lei. Cheltuielile bugetului de stat pe anul 2020 se majorează, pe sold, 
cu suma de 16.933,9 milioane lei. 
 S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor ordinare, Consiliul 
Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege cu observații și propuneri. 
 Supus dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi (o abținere) , 
întocmirea unui aviz comun favorabil cu amendamente admise. 
 
 Şedinţa online a Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului a avut loc 
în data de 5 mai 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 
următoarele sesizări în fond: 

 
  1. PL-x 190/2020 - Proiect de Lege privind Codul administrativ 

2. PL-x 135/2020 - Proiect de Lege pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ 

 
 Ordinea de zi suplimentară a comisiei a fost adoptată cu majoritate de voturi 
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 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 121/2020 - Propunere legislativă pentru organizarea şi funcţionarea Direcţiei de 
Investigare a Infracţiunilor de Mediu, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative 
 2. PL-x 129/2020 - Proiect de Lege privind monitorizarea electronică în cadrul unor 
proceduri judiciare şi execuţional penale 
 
 

SESIZĂRI ÎN FOND 
 

  3. PL-x 96/2020 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.22/2020 privind recensământul general agricol din România runda 2020 
 4. PL-x 103/2020 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.5/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.43/2007 
privind introducerea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic 
  5. PL-x 105/2020 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.8/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr.145/2019 privind statutul poliţiştilor de 
penitenciare 
 6. PLx 106/2020 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.9/2020 pentru aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru 
preşcolarii şi elevii din 150 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat 
  7. PLx 110/2020 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.19/2020 privind organizarea şi desfăşurarea recensământului populaţiei şi locuinţelor din 
România în anul 2021 
 8. PL-x 115/2020 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.3/2020 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.83/2001 privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa 
paşapoartelor simple şi serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi 
înmatriculare a vehiculelor 
 
 La punctul 1 al ordinii de zi, a fost prezentată propunerea legislativă pentru organizarea 
şi funcţionarea Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Mediu, precum şi pentru modificarea 
şi completarea unor acte normative (PL-x 121/2020), având ca obiect de reglementare 
organizarea și funcționarea Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Mediu, structură în 
cadrul Parchetului de pe lângă Inalta Curte de Casație și Justiție, specializată în combaterea 
infracțiunilor împotriva mediului înconjurător, care își exercită atribuțiile pe întreg teritoriului 
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 favorabil propunerea 
legislativă, Consiliului Suprem al Magistraturii a avizat negativ propunerea legislativă, 
Ministerul Afacerilor Interne nu susține adoptarea inițiativei legislative. 
 Supusă dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, întocmirea unui 
aviz negativ. 
 
 La punctul 2 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege pentru completarea art.18 
din Ordonanţa Guvernului nr.28/2008 privind registrul agricol (PL-x 129/2020), având ca 
obiect de reglementare privind monitorizarea electronică în cadrul unor proceduri judiciare şi 
execuţional penale. 
 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, Consiliul Economic și Social  a avizat 
favorabil proiectul de lege, Ministerul Finanțelor Publice nu susține  adoptarea proiectului 
de lege, Ministerul Afacerilor Interne susține adoptarea proiectului de lege. 
 Supus dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, amânarea 
inițiativei legislative. 
 
 La punctul 3 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege Proiect de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.22/2020 privind recensământul general 
agricol din România runda 2020 (PL-x 96/2020), având ca obiect de reglementare 
recensământul general agricol din România runda 2020, având ca obiectiv asigurarea de date 
statistice pentru fundamentarea și punerea în aplicare a politicilor naționale și europene în 
domeniul agricol, în consecință cu Sistemul Statistic European, necesare procesului de 
participare a României, ca stat membru al Uniunii Europene, la Politica Agricolă Comună, 
colectarea datelor se va face în perioada 1 februarie 2021 – 30 aprilie 2021, în toate unitățile 
administrativ-teritoriale din România. 
 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. 
 Supus dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea 
unui raport preliminar de adoptare. 
 
 La punctul 4 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.5/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.43/2007 privind introducerea deliberată în mediu a organismelor 
modificate genetic (PL-x 103/2020), având ca obiect de reglementare modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.43/2007 privind introducerea deliberată în 
mediu a organismelor modificate genetic, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 
247/2009, din perspectiva necesității de aliniere a legislației naționale de profil la normele și 
exigențele incidente în materie, respectiv Directiva (UE) 2015/412   a Parlamentului European 
și a Consiliului din 11 martie 2015 de modificare a Directivei 2001/18/CE în ceea ce privește 
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posibilitatea statelor membre de a restricționa sau de a interzice cultivarea organismelor 
modificate genetic (OMG) pe teritoriul lor și Directivei (UE) 2018/350 a Comisiei din 8 martie 
2018 de modificare a Directivei 2001/18/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea 
ce privește   evaluarea   riscurilor   pentru   mediu   determinate   de organismele modificate 
genetic, în contextul îndeplinirii obligațiil or asumate de România, derivate din calitatea sa de 
stat membru al Uniunii Europene. 
 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 a avizat favorabil proiectul de lege. 
 Supus dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi (un vot împotrivă 
și 3 abțineri), întocmirea unui raport preliminar de adoptare. 
 
 La punctul 5 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.8/2020 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.145/2019 privind statutul poliţiştilor de penitenciare (PL-x 105/2020), având ca obiect de 
reglementare obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr.145/2019, 
intervenţiile legislative vizând aspecte esenţiale referitoare la ocuparea posturilor de execuţie 
şi de conducere de către funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei 
penitenciare, prin examen sau concurs. 
 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 Economic și Social a avizat 
favorabil proiectul de lege. 
 Supus dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, amânarea 
inițiativei legislative. 
 
 La punctul 6 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.9/2020 pentru aprobarea Programului-pilot de acordare 
a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 150 de unităţi de învăţământ 
preuniversitar de stat (PLx 106/2020), având ca obiect de reglementare aprobarea 
Programului-pilot de acordare a unui support alimentar pentru preșcolarii și elevii din 150 de 
unități de învățământ preuniversitar de stat care va fi aplicat până la sfârșitul anului 2020. 
Ordonanța reglementează, totodată, necesitatea continuării eforturilor pentru îndeplinirea 
obiectivelor de țară asumate de România în calitate de Stat Membru al Uniunii Europene, 
pentru orizontul 2020, inclusive în ceea ce privește diminuarea ratei părăsirii timpurii a școlii 
până la 11,3%, în condițiile în care valoarea acestui indicator a fost de 18.1% în 2017 și 16,4% 
în 2018, conform datelor oficiale Eurostat. 
 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 a avizat favorabil proiectul de lege, Consiliul Economic și Social a avizat 
favorabil proiectul de lege. 
 Supus dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea 
unui raport preliminar de adoptare. 
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 La punctul 7 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.19/2020 privind organizarea şi desfăşurarea 
recensământului populaţiei şi locuinţelor din România în anul 2021 (PLx 110/2020), având ca 
obiect de reglementare organizarea şi desfăşurarea recensământului populaţiei şi locuinţelor 
din România în anul 2021. Prezentul act normativ este necesar pentru a putea desfăşura 
activităţile de pregătire, organizare şi desfăşurare a recensământului populaţiei şi locuinţelor, 
astfel încât recenzarea populaţiei să poată avea loc în anul 2021, an prevăzut ca obligatoriu 
pentru desfăşurarea acestui recensământ în statele membre ale UE, în conformitate cu 
prevederile Regulamentului (UE) 2017/712 al Comisiei din 20 aprilie 2017, de stabilire a 
anului de referinţă şi a programului de date statistice şi de metadate privind recensământul 
populaţiei şi al locuinţelor prevăzut de Regulamentul (CE) nr.763/2008 al Parlamentului 
European si al Consiliului. Acţiunile de pregătire şi organizare a recensământului, acţiuni 
premergătoare recenzării care trebuie să se realizeze în anul 2021, se întind pe o perioadă de 2 
ani. Următoarele elemente ale recensămintelor din runda precedentă (2010-2011) se vor 
menţine şi în runda 2021: definiţiile, tematicile de acoperit prin recensământ, prezentate în 
Anexa regulamentului, tipurile de surse de date ce pot fi utilizate, termenele de transmisie, 
procedura de revizuire a datelor, criteriile de calitate şi aspectele legate de raportarea calităţii 
datelor. 
 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. 
 Supus dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea 
unui raport de adoptare. 
 
 La punctul 8 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr.3/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.83/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare 
pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple şi serviciilor publice comunitare regim 
permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor (PL-x 115/2020), având ca obiect de 
reglementare modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.83/2001 privind 
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi 
evidenţa paşapoartelor simple şi serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi 
înmatriculare a vehiculelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 362/2002, cu 
modificările și completările ulterioare. Prin proiect este modificată denumirea actualelor 
servicii publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple, în scopul 
simplificării acesteia, sunt actualizate și completate atribuțiile Direcției Generale de Pașapoarte 
și este reglementat Registrul Național de evidență a pașapoartelor simple. Totodată, sunt 
realizate intervenții necesare ca urmare a evoluției legislației în domeniu prin care trebuie să se 
actualizeze în mod constant elementele de securitate din noile versiuni ale documentelor de 
călătorie, pentru a le proteja împotriva utilizării frauduloase și a facilita de tectarea cazurilor 
când aceste documente au fost falsificate. 
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 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 comun de adoptare. 
 
 La punctul 1 înscris pe ordinea de zi suplimentară, a fost prezentat proiectul de Lege 
privind Codul administrativ (PLx 190/2020), având ca obiect reglementarea cadrului general 
pentru organizarea şi funcţionarea autorităţilor şi instituţiilor administraţiei publice, statutul 
personalului din cadrul acestora şi răspunderea administrativă, serviciile publice, precum şi 
regulile specifice privind proprietatea publică şi privată a statului şi a unităţilor administrativ-
teritoriale. 
 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 Economic și Social  a avizat 
nefavorabil proiectul de lege, Guvernul nu a transmis un punct de vedere. 
 Supus dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi (2 voturi 
împotrivă), întocmirea unui raport preliminar de respingere. 
 
 La punctul 2 înscris pe ordinea de zi suplimentară, a fost prezentat proiectul de Lege 
pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 
administrativ (PLx 135/2020), având ca obiect de reglementare completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrative, în sesnsul stabilirii unor 
condiții referitoare la validarea mandatelor de consilier local și de primar, precum și la 
participarea la alegerile locale din anul 2020. 
 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, Guvernul nu susține  adoptarea inițiativei 
legislative. 
 Supus dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi (7 voturi 
împotrivă și 3 abțineri) , întocmirea unui raport suplimentar comun de mentinere a 
raportului initial de adoptare cu amendamente admise si respinse. 
 
 

PREŞEDINTE, 

ANGELICA FĂDOR 

SECRETAR, 

  SIMONA BUCURA-OPRESCU 

 
 
 
Întocmit: 
Expert parlamentar, Sergiu-Vlad PAHONŢU 
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	S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor ordinare, Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege cu observații și propuneri, Consiliul Superior al Magistraturii a transmis aviz asupra proiectului de lege, Consiliului Economic şi Social a avizat favorabil proiectul de lege cu observații
	Supus dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea unui aviz comun favorabil.
	La punctul 2 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.50/2020 pentru rectificarea bugetului de stat pe anul 2020 (PLx 153/2020), având ca obiect de reglementare modificarea veniturilor şi cheltuielilor bugetului general consolidat pe anul 2020. Astfel, veniturile bugetului general consolidat pe anul 2020 se diminuează, pe sold, cu suma de 19.450,8 milioane lei, cheltuielile bugetului general consolidat pe anul 2020, se majorează, pe sold, cu suma de 12.503,9 milioane lei, iar deficitul bugetului general consolidat în termeni cash se majorează cu suma de 31.954,7 milioane lei. Veniturile bugetului de stat pe anul 2020 se diminuează, pe sold, cu suma de 9.844,8 milioane lei. Cheltuielile bugetului de stat pe anul 2020 se majorează, pe sold, cu suma de 16.933,9 milioane lei.
	S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor ordinare, Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege cu observații și propuneri.
	Supus dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi (o abținere), întocmirea unui aviz comun favorabil cu amendamente admise.
	Şedinţa online a Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului a avut loc în data de 5 mai 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 următoarele sesizări în fond:
	1. PL-x 190/2020 - Proiect de Lege privind Codul administrativ
	2. PL-x 135/2020 - Proiect de Lege pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ
	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:
	AVIZE
	1. 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
	2. PL-x 129/2020 - Proiect de Lege privind monitorizarea electronică în cadrul unor proceduri judiciare şi execuţional penale
	SESIZĂRI ÎN FOND
	3. PL-x 96/2020 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.22/2020 privind recensământul general agricol din România runda 2020
	4. PL-x 103/2020 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.5/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.43/2007 privind introducerea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic
	5. PL-x 105/2020 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.8/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr.145/2019 privind statutul poliţiştilor de penitenciare
	6. PLx 106/2020 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.9/2020 pentru aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 150 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat
	7. PLx 110/2020 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.19/2020 privind organizarea şi desfăşurarea recensământului populaţiei şi locuinţelor din România în anul 2021
	8. PL-x 115/2020 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.3/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.83/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple şi serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor
	La punctul 1 al ordinii de zi, a fost prezentată propunerea legislativă pentru organizarea şi funcţionarea Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Mediu, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative (PL-x 121/2020), având ca obiect de reglementare organizarea și funcționarea Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Mediu, structură în cadrul Parchetului de pe lângă Inalta Curte de Casație și Justiție, specializată în combaterea infracțiunilor împotriva mediului înconjurător, care își exercită atribuțiile pe întreg teritoriului României.
	S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor organice, Camera Deputaţilor este prima Cameră sesizată, Consiliul Legislativ a avizat favorabil propunerea legislativă, Consiliului Suprem al Magistraturii a avizat negativ propunerea legislativă, Ministerul Afacerilor Interne nu susține adoptarea inițiativei legislative.
	Supusă dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, întocmirea unui aviz negativ.
	La punctul 2 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege pentru completarea art.18 din Ordonanţa Guvernului nr.28/2008 privind registrul agricol (PL-x 129/2020), având ca obiect de reglementare privind monitorizarea electronică în cadrul unor proceduri judiciare şi execuţional penale.
	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, Consiliul Economic și Social a avizat favorabil proiectul de lege, Ministerul Finanțelor Publice nu susține adoptarea proiectului de lege, Ministerul Afacerilor Interne susține adoptarea proiectului de lege.
	Supus dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, amânarea inițiativei legislative.
	La punctul 3 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.22/2020 privind recensământul general agricol din România runda 2020 (PL-x 96/2020), având ca obiect de reglementare recensământul general agricol din România runda 2020, având ca obiectiv asigurarea de date statistice pentru fundamentarea și punerea în aplicare a politicilor naționale și europene în domeniul agricol, în consecință cu Sistemul Statistic European, necesare procesului de participare a României, ca stat membru al Uniunii Europene, la Politica Agricolă Comună, colectarea datelor se va face în perioada 1 februarie 2021 – 30 aprilie 2021, în toate unitățile administrativ-teritoriale din România.
	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.
	Supus dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea unui raport preliminar de adoptare.
	La punctul 4 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.5/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.43/2007 privind introducerea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic (PL-x 103/2020), având ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.43/2007 privind introducerea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 247/2009, din perspectiva necesității de aliniere a legislației naționale de profil la normele și exigențele incidente în materie, respectiv Directiva (UE) 2015/412   a Parlamentului European și a Consiliului din 11 martie 2015 de modificare a Directivei 2001/18/CE în ceea ce privește posibilitatea statelor membre de a restricționa sau de a interzice cultivarea organismelor modificate genetic (OMG) pe teritoriul lor și Directivei (UE) 2018/350 a Comisiei din 8 martie 2018 de modificare a Directivei 2001/18/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește   evaluarea   riscurilor   pentru   mediu   determinate   de organismele modificate genetic, în contextul îndeplinirii obligațiilor asumate de România, derivate din calitatea sa de stat membru al Uniunii Europene.
	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 a avizat favorabil proiectul de lege.
	Supus dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi (un vot împotrivă și 3 abțineri), întocmirea unui raport preliminar de adoptare.
	La punctul 5 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.8/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr.145/2019 privind statutul poliţiştilor de penitenciare (PL-x 105/2020), având ca obiect de reglementare obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr.145/2019, intervenţiile legislative vizând aspecte esenţiale referitoare la ocuparea posturilor de execuţie şi de conducere de către funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, prin examen sau concurs.
	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 Economic și Social a avizat favorabil proiectul de lege.
	Supus dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, amânarea inițiativei legislative.
	La punctul 6 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.9/2020 pentru aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 150 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat (PLx 106/2020), având ca obiect de reglementare aprobarea Programului-pilot de acordare a unui support alimentar pentru preșcolarii și elevii din 150 de unități de învățământ preuniversitar de stat care va fi aplicat până la sfârșitul anului 2020. Ordonanța reglementează, totodată, necesitatea continuării eforturilor pentru îndeplinirea obiectivelor de țară asumate de România în calitate de Stat Membru al Uniunii Europene, pentru orizontul 2020, inclusive în ceea ce privește diminuarea ratei părăsirii timpurii a școlii până la 11,3%, în condițiile în care valoarea acestui indicator a fost de 18.1% în 2017 și 16,4% în 2018, conform datelor oficiale Eurostat.
	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 a avizat favorabil proiectul de lege, Consiliul Economic și Social a avizat favorabil proiectul de lege.
	Supus dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea unui raport preliminar de adoptare.
	La punctul 7 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.19/2020 privind organizarea şi desfăşurarea recensământului populaţiei şi locuinţelor din România în anul 2021 (PLx 110/2020), având ca obiect de reglementare organizarea şi desfăşurarea recensământului populaţiei şi locuinţelor din România în anul 2021. Prezentul act normativ este necesar pentru a putea desfăşura activităţile de pregătire, organizare şi desfăşurare a recensământului populaţiei şi locuinţelor, astfel încât recenzarea populaţiei să poată avea loc în anul 2021, an prevăzut ca obligatoriu pentru desfăşurarea acestui recensământ în statele membre ale UE, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2017/712 al Comisiei din 20 aprilie 2017, de stabilire a anului de referinţă şi a programului de date statistice şi de metadate privind recensământul populaţiei şi al locuinţelor prevăzut de Regulamentul (CE) nr.763/2008 al Parlamentului European si al Consiliului. Acţiunile de pregătire şi organizare a recensământului, acţiuni premergătoare recenzării care trebuie să se realizeze în anul 2021, se întind pe o perioadă de 2 ani. Următoarele elemente ale recensămintelor din runda precedentă (2010-2011) se vor menţine şi în runda 2021: definiţiile, tematicile de acoperit prin recensământ, prezentate în Anexa regulamentului, tipurile de surse de date ce pot fi utilizate, termenele de transmisie, procedura de revizuire a datelor, criteriile de calitate şi aspectele legate de raportarea calităţii datelor.
	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.
	Supus dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea unui raport de adoptare.
	La punctul 8 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.3/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.83/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple şi serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor (PL-x 115/2020), având ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.83/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple şi serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 362/2002, cu modificările și completările ulterioare. Prin proiect este modificată denumirea actualelor servicii publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple, în scopul simplificării acesteia, sunt actualizate și completate atribuțiile Direcției Generale de Pașapoarte și este reglementat Registrul Național de evidență a pașapoartelor simple. Totodată, sunt realizate intervenții necesare ca urmare a evoluției legislației în domeniu prin care trebuie să se actualizeze în mod constant elementele de securitate din noile versiuni ale documentelor de călătorie, pentru a le proteja împotriva utilizării frauduloase și a facilita detectarea cazurilor când aceste documente au fost falsificate.
	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 comun de adoptare.
	La punctul 1 înscris pe ordinea de zi suplimentară, a fost prezentat proiectul de Lege privind Codul administrativ (PLx 190/2020), având ca obiect reglementarea cadrului general pentru organizarea şi funcţionarea autorităţilor şi instituţiilor administraţiei publice, statutul personalului din cadrul acestora şi răspunderea administrativă, serviciile publice, precum şi regulile specifice privind proprietatea publică şi privată a statului şi a unităţilor administrativ-teritoriale.
	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 Economic și Social a avizat nefavorabil proiectul de lege, Guvernul nu a transmis un punct de vedere.
	Supus dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi (2 voturi împotrivă), întocmirea unui raport preliminar de respingere.
	La punctul 2 înscris pe ordinea de zi suplimentară, a fost prezentat proiectul de Lege pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ (PLx 135/2020), având ca obiect de reglementare completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrative, în sesnsul stabilirii unor condiții referitoare la validarea mandatelor de consilier local și de primar, precum și la participarea la alegerile locale din anul 2020.
	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, Guvernul nu susține adoptarea inițiativei legislative.
	Supus dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi (7 voturi împotrivă și 3 abțineri), întocmirea unui raport suplimentar comun de mentinere a raportului initial de adoptare cu amendamente admise si respinse.
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