
 

       
Parlamentul României    

Camera Deputaţilor  
COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ ŞI  

AMENAJAREA TERITORIULUI  
 
 

 
PROCES VERBAL 

din ziua de 8 iulie 2020 
 
 Comisia pentru administraţie publică și amenajarea teritoriului ş i-a desfăşurat lucrările în 
ziua de 8 iulie 2020. 
  
 La ședința online a comisiei din ziua de 8 iulie 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 Avram Constantin (PSD), doamna deputat 
Csokany Petronela-Mihaela (Minorități), domnul deputat Dan Nicușor Daniel (USR),  domnul 
deputat Nechifor Cătălin-Ioan (PRO Europa). La sediul Camerei Deputaților au fost prezenți  
doamna deputat Angelica Fădor (PNL), doamna deputat Simona Bucura-Oprescu (PSD), 
domnul deputat Șovăială Constantin (PNL),  domnul deputat Leoreanu Laurențiu -Dan (PNL), 
domnul deputat Mușoiu Ștefan (PSD), doamna deputat Popescu Mariana -Venera (Minorități), 
domnul deputat Rădulescu Cătălin-Marian (PSD), domnul deputat Ursu Răzvan-Ion (PSD).   
 
 Şedinţa online a Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului a avut loc 
în data de 8 iulie 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 379/2020 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.75/2020 pentru completarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.114/2018 privind 
instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, 
modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene şi alte modificări 
fiscal-bugetare 
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  2. PL-x 384/2020 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.88/2020 privind instituirea unor măsuri, precum şi a unui sprijin financiar pentru pregătirea 
portofoliului de proiecte în domenii strategice considerate prioritare pentru perioada de 
programare 2021-2027, destinat finanţării prin Programul Operaţional Asistenţă tehnică 2014-
2020 ( POAT 2014-2020) şi Programul operaţional Infrastructură Mare 2014-2020( POIM) 
  3. PL-x 386/2020 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.92/2020 pentru instituirea unor măsuri active de sprijin destinate angajaţilor şi angajatorilor 
în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-
2, precum şi pentru modificarea unor acte normative 
 

SESIZĂRI ÎN FOND 
 
  4. PL.x 575/2017 - Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative 
care cuprind dispoziţii privind evidenţa persoanelor şi actele de identitate ale cetăţenilor 
români 
  5. PL-x 503/2019 - Proiectul Legii entru modificarea art.8 alin.(7) lit.b) din Legea 
nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe 
  6. 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 
  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 393/2020 - Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.453/2004 pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr.1/1999 privind regimul stării de asediu şi regimul stării de 
urgenţă, publicată în Monitorul Oficial nr.1052 din 12 noiembrie 2004 
  9. PLx 409/2020 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.95/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.25/2001 privind 
înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii "C.N.I." - S.A. 
   
 La punctul 1 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.75/2020 pentru completarea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a 
unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor 
termene şi alte modificări fiscal-bugetare (PL-x 379/2020), având ca obiect de reglementare 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri 
în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea 
unor acte normative şi prorogarea unor termene. Se vizează introducerea a două noi articole, 
art.34^1 şi art.39^1, care reglementează plata unor drepturi salariale datorate atât personalului, 
cât şi pensionarilor Ministerului Afacerilor Interne. Sunt reglementate atât modalităţile de 
recalculare a salariilor de funcţie pentru poliţiştii din structurile Ministerului Afacerilor 
Interne, cât şi termenele de plată a diferenţelor rezultate. Proiectul preconizează şi adoptarea 
unor măsuri privind acordarea concediului paternal plătit poliţiştilor sau militarilor care nu au 
beneficiat de acest drept în perioada 1 ianuarie 2020-4 aprilie 2020. 
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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, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu unanimitate de 
voturi. 
 
 La punctul 2 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.88/2020 privind instituirea unor măsuri, precum şi a 
unui sprijin financiar pentru pregătirea portofoliului de proiecte în domenii strategice 
considerate prioritare pentru perioada de programare 2021-2027, destinat finanţării prin 
Programul Operaţional Asistenţă tehnică 2014-2020 ( POAT 2014-2020) şi Programul 
operaţional Infrastructură Mare 2014-2020( POIM) (PL-x 384/2020), având ca obiect de 
reglementare instituirea unor măsuri, precum şi acordarea unui sprijin financiar, pentru 
pregătirea portofoliului de proiecte în domenii strategice considerate prioritare pentru perioada 
de programare 2021-2027, destinat finanţării prin Programul operaţional Asistenţă Tehnică 
2014-2020, POAT 2014-2020 şi Programul operaţional Infrastructură Mare 2014-2020, POIM. 
Proiectul instituie unele măsuri în domeniul fondurilor europene având drept scop asigurarea 
cadrului general de acordare a sprijinului financiar pentru elaborarea documentaţiilor tehnico-
economice necesare pregătirii şi implementării unor proiecte de infrasctructură din domenii de 
interes strategic naţional/regional/local şi/sau a unor proiecte de infrastructură care fac parte 
din strategii/planuri de dezvoltare la nivel regional/local, finanţabile din fonduri europene 
acordate României, în perioada de programare 2021-2021, în cadrul Politicii de Coeziune, 
precum şi pregătirea portofoliului de proiecte de infrastructură în domenii strategice 
considerate prioritare pentru perioada de programare 2021-2027. De asemenea, prin proiect, se 
acordă sprijin financiar în elaborarea documentaţiilor tehnico-economice în următoarele 
domenii de interes strategic naţional/local: transport şi transport intermodal, apă – apă uzată, 
gestionarea deşeurilor, mobilitate urbană, regenerare urbană, infrastructură rutieră de interes 
judeţean, centre de agrement/baze turistice/tabere şcolare, infrastructură şi servicii publice de 
turism, inclusiv obiecte de patrimoniu, specializare inteligentă. 
 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, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu unanimitate de 
voturi. 
 
 La punctul 3 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.92/2020 pentru instituirea unor măsuri active de sprijin 
destinate angajaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de 
răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru modificarea unor acte normative 
(PL-x 386/2020), având ca obiect de reglementare adoptarea unor măsuri active de sprijin 
destinate angajaţilor şi angajatorilor în vederea consolidării pieţei muncii, concomitent cu 
prevenirea creşterii ratei şomajului la nivel naţional şi asigurarea unei surse de venit 
salariaţilor, contribuind astfel la reducerea efectelor sociale negative determinate de 
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răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2. Totodată, se preconizează modificarea art.1 alin.(1) 
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.70/2020. 
 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, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu unanimitate de 
voturi. 
 
 La punctul 4 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii privind evidenţa persoanelor şi actele 
de identitate ale cetăţenilor români (PL.x 575/2017), având ca obiect de reglementare 
modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii privind evidenţa 
persoanelor şi actele de identitate ale cetăţenilor români, intervenţiile legislative urmărind 
adoptarea unor măsuri în sensul simplificării şi debirocratizării procedurilor administrative din 
acest domeniu. Printre reglementările propuse menţionăm: asigurarea premiselor necesare 
pentru ca titularul unui document electronic să se autentifice on-line, pentru a beneficia de 
diverse servicii electronice (bancare, fiscale, sociale, financiare, educaţie etc.), cu efecte 
majore privind simplificarea vieţii cetăţeanului în relaţiile cu autorităţile publice, prin creşterea 
calităţii şi accesibilităţii serviciilor interne, instituirea unei excepţii de la regula eliberării 
actului de identitate începând cu vârsta de 14 ani (astfel, opţional, numai la solicitarea 
părinţilor/reprezentanţilor legali, se poate elibera o carte de identitate simplă sau o carte 
electronică de identitate, indiferent de vârsta copilului), punerea în circulaţie a unui nou 
document de identificare astfel încât să asigure cetăţenilor garanţii suplimentare de securitate, 
iar instituţiilor de drept public sau privat, certitudinea că persoana care prezintă actul de 
identitate este titularul datelor de identificare înscrise pe respectivul document (actualele acte 
de identitate reprezintă o tehnologie din anii ’90), modificarea conceptului anterior privind 
conţinutul de date al cărţii electronice de identitate, prin eliminarea din cip a informaţiilor 
referitoare la calitatea de asigurat în sistemul public al asigurărilor sociale de sănătate, astfel 
încât în viitorul document electronic de identitate să fie înscrise numai datele de identificare 
ale titularului, certificatul emis de MAI, înscris într-un singur cip, va asigura „funcţionalitatea” 
de card de sănătate, crearea unei posibilităţi de a opta pentru eliberarea unei cărţi electronice 
de identitate sau a unei cărţi de identitate simple, cartea de identitate simplă nu va conţine 
niciun CIP, stabilirea unor termene de valabilitate a actelor de identitate, în funcţie de vârsta 
titularului, în scopul surprinderii modificărilor fizionomiei titularului. 
 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, Consiliului Economic şi Social a avizat 
favorabil proiectul de lege, Guvernul Orban susține adoptarea proiectului de lege în 
forma  adoptată de Guvern. 
 Supus dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea 
unui raport de adoptare în forma adoptată de Senat cu amendamente admise și respinse. 
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 La punctul 5 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul Legii pentru modificarea art.8 
alin.(7) lit.b) din Legea nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe 
(PL-x 503/2019), având ca obiect de reglementare modificarea art.8 alin.(7) lit.b) din Legea 
nr.152/1998, în sensul majorării cotei aplicată la valoarea de înlocuire a construcţiei, 
destinată administratorilor locuinţelor, de la maximum 0,8%, cât este în prezent, la maximum 
1,5%, în scopul administrării, întreţinerii şi reparaţiilor curente, precum şi a reparaţiilor 
capitale, din chiria pentru locuințele destinate închirierii, inclusiv cele construite și destinate în 
mod exclusiv închirierii tinerilor specialiști din învățământ sau sănătate. 
 S-a arătat că proiectul Legii se încadrează în categoria legilor ordinare, Camera 
Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a adoptat tacit proiectul Legii Consiliul 
Legislativ a avizat favorabil proiectul Legii, Consiliului Economic şi Social a avizat 
favorabil proiectul Legii, Guvernul susține inițiativa legislativă. 
 Supus dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea 
unui raport de adoptare. 
 
 La punctul 6 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul 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 pregătirea 
recensământului general agricol din România, runda 2020. Bugetul total estimat pentru această 
acţiune este de 344.290 mii lei. Recensământul se realizează de către Institutul Naţional de 
Statistică, MADR şi MAI, împreună cu structurile din subordine şi va fi sub coordonarea şi 
controlul Comisiei Centrale pentru recensământ, cu suportul tehnic al STS. Ordonanţa 
cuprinde şi atribuţiile structurilor implicate în această activitate, 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 perioda 01 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 înlocuitor de adoptare cu amendamente admise. 
 
 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 
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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 preliminar înlocuitor de adoptare cu amendamente admise. 
 
 La punctul 8 al ordinii de zi, a fost prezentată propunerea legislativă pentru completarea 
Legii nr.453/2004 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr.1/1999 privind regimul stării de 
asediu şi regimul stării de urgenţă, publicată în Monitorul Oficial nr.1052 din 12 noiembrie 
2004 (PL.x 393/2020), având ca obiect de reglementare completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.1/1999 privind regimul stării de asediu şi regimul stării de urgenţă, în vederea 
prevederii posibilităţii comunicării în format electronic a documentelor adresate instituţiilor 
statului de la nivel central şi local, unităţilor medicale din sistemul de stat şi privat şi unităţilor 
farmaceutice, pe perioada stării de urgenţă. 
 S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor ordinare, Camera 
Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a respins propunerea legislativă, Consiliul 
Legislativ a avizat negativ propunerea legislativă, Consiliul Economic și Social a avizat 
favorabil propunerea legislativă, Guvernul nu susține adoptarea propunerii legislative. 
 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 privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.95/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii "C.N.I." - S.A. 
(PLx 409/2020), având ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii "C.N.I."-S.A. 
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.l77/2002, cu modificările şi completările 
ulterioare, în scopul creării cadrului normativ pentru implicarea Companiei Naţionale de 
Investiţii "C.N.I.'',-S.A. în implementarea unor proiecte care vizează reabilitarea şi 
modernizarea instituţiilor de învăţământ, creşterea calităţii serviciilor medicale în mediul rural, 
precum şi modernizarea infrastructurii rutiere. 
 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 
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Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege, Consiliului Economic şi Social a avizat 
favorabil proiectul de ordonanță. 
 Supus dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea 
unui raport preliminar de adoptare în forma adoptată de Senat.  
 
 

PREŞEDINTE, 

ANGELICA FĂDOR 

SECRETAR, 

  SIMONA BUCURA-OPRESCU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit: 
Expert parlamentar, Sergiu-Vlad PAHONŢU 
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	4. PL.x 575/2017 - Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii privind evidenţa persoanelor şi actele de identitate ale cetăţenilor români
	5. PL-x 503/2019 - Proiectul Legii entru modificarea art.8 alin.(7) lit.b) din Legea nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
	6. 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
	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 393/2020 - Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.453/2004 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr.1/1999 privind regimul stării de asediu şi regimul stării de urgenţă, publicată în Monitorul Oficial nr.1052 din 12 noiembrie 2004
	9. PLx 409/2020 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.95/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii "C.N.I." - S.A.
	La punctul 1 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.75/2020 pentru completarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene şi alte modificări fiscal-bugetare (PL-x 379/2020), având ca obiect de reglementare completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene. Se vizează introducerea a două noi articole, art.34^1 şi art.39^1, care reglementează plata unor drepturi salariale datorate atât personalului, cât şi pensionarilor Ministerului Afacerilor Interne. Sunt reglementate atât modalităţile de recalculare a salariilor de funcţie pentru poliţiştii din structurile Ministerului Afacerilor Interne, cât şi termenele de plată a diferenţelor rezultate. Proiectul preconizează şi adoptarea unor măsuri privind acordarea concediului paternal plătit poliţiştilor sau militarilor care nu au beneficiat de acest drept în perioada 1 ianuarie 2020-4 aprilie 2020.
	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, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu unanimitate de voturi.
	La punctul 2 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.88/2020 privind instituirea unor măsuri, precum şi a unui sprijin financiar pentru pregătirea portofoliului de proiecte în domenii strategice considerate prioritare pentru perioada de programare 2021-2027, destinat finanţării prin Programul Operaţional Asistenţă tehnică 2014-2020 ( POAT 2014-2020) şi Programul operaţional Infrastructură Mare 2014-2020( POIM) (PL-x 384/2020), având ca obiect de reglementare instituirea unor măsuri, precum şi acordarea unui sprijin financiar, pentru pregătirea portofoliului de proiecte în domenii strategice considerate prioritare pentru perioada de programare 2021-2027, destinat finanţării prin Programul operaţional Asistenţă Tehnică 2014-2020, POAT 2014-2020 şi Programul operaţional Infrastructură Mare 2014-2020, POIM. Proiectul instituie unele măsuri în domeniul fondurilor europene având drept scop asigurarea cadrului general de acordare a sprijinului financiar pentru elaborarea documentaţiilor tehnico-economice necesare pregătirii şi implementării unor proiecte de infrasctructură din domenii de interes strategic naţional/regional/local şi/sau a unor proiecte de infrastructură care fac parte din strategii/planuri de dezvoltare la nivel regional/local, finanţabile din fonduri europene acordate României, în perioada de programare 2021-2021, în cadrul Politicii de Coeziune, precum şi pregătirea portofoliului de proiecte de infrastructură în domenii strategice considerate prioritare pentru perioada de programare 2021-2027. De asemenea, prin proiect, se acordă sprijin financiar în elaborarea documentaţiilor tehnico-economice în următoarele domenii de interes strategic naţional/local: transport şi transport intermodal, apă – apă uzată, gestionarea deşeurilor, mobilitate urbană, regenerare urbană, infrastructură rutieră de interes judeţean, centre de agrement/baze turistice/tabere şcolare, infrastructură şi servicii publice de turism, inclusiv obiecte de patrimoniu, specializare inteligentă.
	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, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu unanimitate de voturi.
	La punctul 3 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.92/2020 pentru instituirea unor măsuri active de sprijin destinate angajaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru modificarea unor acte normative (PL-x 386/2020), având ca obiect de reglementare adoptarea unor măsuri active de sprijin destinate angajaţilor şi angajatorilor în vederea consolidării pieţei muncii, concomitent cu prevenirea creşterii ratei şomajului la nivel naţional şi asigurarea unei surse de venit salariaţilor, contribuind astfel la reducerea efectelor sociale negative determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2. Totodată, se preconizează modificarea art.1 alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.70/2020.
	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, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu unanimitate de voturi.
	La punctul 4 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii privind evidenţa persoanelor şi actele de identitate ale cetăţenilor români (PL.x 575/2017), având ca obiect de reglementare modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii privind evidenţa persoanelor şi actele de identitate ale cetăţenilor români, intervenţiile legislative urmărind adoptarea unor măsuri în sensul simplificării şi debirocratizării procedurilor administrative din acest domeniu. Printre reglementările propuse menţionăm: asigurarea premiselor necesare pentru ca titularul unui document electronic să se autentifice on-line, pentru a beneficia de diverse servicii electronice (bancare, fiscale, sociale, financiare, educaţie etc.), cu efecte majore privind simplificarea vieţii cetăţeanului în relaţiile cu autorităţile publice, prin creşterea calităţii şi accesibilităţii serviciilor interne, instituirea unei excepţii de la regula eliberării actului de identitate începând cu vârsta de 14 ani (astfel, opţional, numai la solicitarea părinţilor/reprezentanţilor legali, se poate elibera o carte de identitate simplă sau o carte electronică de identitate, indiferent de vârsta copilului), punerea în circulaţie a unui nou document de identificare astfel încât să asigure cetăţenilor garanţii suplimentare de securitate, iar instituţiilor de drept public sau privat, certitudinea că persoana care prezintă actul de identitate este titularul datelor de identificare înscrise pe respectivul document (actualele acte de identitate reprezintă o tehnologie din anii ’90), modificarea conceptului anterior privind conţinutul de date al cărţii electronice de identitate, prin eliminarea din cip a informaţiilor referitoare la calitatea de asigurat în sistemul public al asigurărilor sociale de sănătate, astfel încât în viitorul document electronic de identitate să fie înscrise numai datele de identificare ale titularului, certificatul emis de MAI, înscris într-un singur cip, va asigura „funcţionalitatea” de card de sănătate, crearea unei posibilităţi de a opta pentru eliberarea unei cărţi electronice de identitate sau a unei cărţi de identitate simple, cartea de identitate simplă nu va conţine niciun CIP, stabilirea unor termene de valabilitate a actelor de identitate, în funcţie de vârsta titularului, în scopul surprinderii modificărilor fizionomiei titularului.
	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, Consiliului Economic şi Social a avizat favorabil proiectul de lege, Guvernul Orban susține adoptarea proiectului de lege în forma  adoptată de Guvern.
	Supus dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea unui raport de adoptare în forma adoptată de Senat cu amendamente admise și respinse.
	La punctul 5 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul Legii pentru modificarea art.8 alin.(7) lit.b) din Legea nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe (PL-x 503/2019), având ca obiect de reglementare modificarea art.8 alin.(7) lit.b) din Legea nr.152/1998, în sensul majorării cotei aplicată la valoarea de înlocuire a construcţiei, destinată administratorilor locuinţelor, de la maximum 0,8%, cât este în prezent, la maximum 1,5%, în scopul administrării, întreţinerii şi reparaţiilor curente, precum şi a reparaţiilor capitale, din chiria pentru locuințele destinate închirierii, inclusiv cele construite și destinate în mod exclusiv închirierii tinerilor specialiști din învățământ sau sănătate.
	S-a arătat că proiectul Legii se încadrează în categoria legilor ordinare, Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a adoptat tacit proiectul Legii Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul Legii, Consiliului Economic şi Social a avizat favorabil proiectul Legii, Guvernul susține inițiativa legislativă.
	Supus dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea unui raport de adoptare.
	La punctul 6 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul 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 pregătirea recensământului general agricol din România, runda 2020. Bugetul total estimat pentru această acţiune este de 344.290 mii lei. Recensământul se realizează de către Institutul Naţional de Statistică, MADR şi MAI, împreună cu structurile din subordine şi va fi sub coordonarea şi controlul Comisiei Centrale pentru recensământ, cu suportul tehnic al STS. Ordonanţa cuprinde şi atribuţiile structurilor implicate în această activitate, 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 perioda 01 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 înlocuitor de adoptare cu amendamente admise.
	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 preliminar înlocuitor de adoptare cu amendamente admise.
	La punctul 8 al ordinii de zi, a fost prezentată propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.453/2004 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr.1/1999 privind regimul stării de asediu şi regimul stării de urgenţă, publicată în Monitorul Oficial nr.1052 din 12 noiembrie 2004 (PL.x 393/2020), având ca obiect de reglementare completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.1/1999 privind regimul stării de asediu şi regimul stării de urgenţă, în vederea prevederii posibilităţii comunicării în format electronic a documentelor adresate instituţiilor statului de la nivel central şi local, unităţilor medicale din sistemul de stat şi privat şi unităţilor farmaceutice, pe perioada stării de urgenţă.
	S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor ordinare, Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a respins propunerea legislativă, Consiliul Legislativ a avizat negativ propunerea legislativă, Consiliul Economic și Social a avizat favorabil propunerea legislativă, Guvernul nu susține adoptarea propunerii legislative.
	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 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.95/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii "C.N.I." - S.A. (PLx 409/2020), având ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii "C.N.I."-S.A. aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.l77/2002, cu modificările şi completările ulterioare, în scopul creării cadrului normativ pentru implicarea Companiei Naţionale de Investiţii "C.N.I.'',-S.A. în implementarea unor proiecte care vizează reabilitarea şi modernizarea instituţiilor de învăţământ, creşterea calităţii serviciilor medicale în mediul rural, precum şi modernizarea infrastructurii rutiere.
	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, Consiliului Economic şi Social a avizat favorabil proiectul de ordonanță.
	Supus dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea unui raport preliminar de adoptare în forma adoptată de Senat. 
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