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PROCES VERBAL 

din ziua de 12 octombrie 2020 
 
 Comisia pentru administraţie publică și amenajarea teri toriului şi-a desfăşurat lucrările în 
ziua de 12 octombrie 2020. 
  
 La ședința online a comisiei din ziua de 12 octombrie a.c., din numărul de 27 membri ai 
Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului și-au înregistrat prezenţa 25 
deputaţi, neparticipânt la ședința online a comisiei domnul domnul deputat Dan Nicușor Daniel 
(USR) și domnul deputat Korodi Attila (UDMR) . La sediul Camerei Deputaților au fost 
prezenți doamna deputat Fădor Angelica (PNL), domnul deputat Călin Ion (PSD),  domnul 
deputat Seres Denes (UDMR), domnul deputat Șovăială Constantin (PNL),  domnul deputat 
domnul deputat Cojocaru Petru-Bogdan (PSD), domnul deputat Leoreanu Laurențiu -Dan 
(PNL),  domnul deputat Mușoiu Ștefan (PSD),  domnul deputat Nicolae Andrei (PSD) doamna 
deputat Popescu Mariana-Venera (Minorități),  domnul deputat Rădulescu Cătălin-Marian 
(PSD), 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 12 octombrie a.c., ora 11:00, 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 405/2020 - Proiectul de Lege aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.85/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.81/2019 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.115/2011 privind 
stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, 
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de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la 
nivelul Uniunii Europene, precum şi pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind 
sprijinirea întreprinderilor din sectoarele şi subsectoarele expuse unui risc important de 
relocare ca urmare a transferului costului emisiilor de gaze cu efect de seră în preţul energiei 
electrice 
  2. PL-x  408/2020 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.93/2020 pentru modificarea şi completarea art.38 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice 
  3. PL-x  410/2020 - Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.295/2004 
privind regimul armelor şi al muniţiilor 
  4. PL-x 424/2020 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.94/2020 privind unele măsuri pentru finanţarea din fonduri europene a unor programe 
naţionale 
  5. PL-x 426/2020 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.97/2020 pentru implementarea unor măsuri de simplificare administrativă în domeniul 
protecţiei sociale, precum şi pentru acordarea unor drepturi şi beneficii de asistenţă socială în 
domeniile de activitate în care se menţin restricţii 
  6. PL-x  444/2020 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.105/2020 pentru completarea Legii nr.291/2018 privind aprobarea obiectivului de investiţii 
Autostrada Iaşi-Târgu Mureş, Autostrada Unirii 
  7. PL-x 500/2020 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe 
nerambursabile, aferente Programului Operaţional Competitivitate 2014 - 2020, în contextul 
crizei provocate de COVID-19, precum si alte măsuri în domeniul fondurilor europene 
  8. PL-x 505/2020 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.117/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.42/2004 privind 
organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor şi pentru abrogarea 
art.IV alin.(2) şi V din Legea nr.236/2019 pentru modificarea şi completarea art.15 din 
Ordonanţa Guvernului nr.42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru 
siguranţa alimentelor, precum şi pentru modificarea unor acte normative 
  9. PL-x 509/2020 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.121/2020 pentru completarea art.2 din Ordonanţa Guvernului nr.13/2017 privind aprobarea 
participării României la Programul pentru şcoli al Uniunii Europene şi pentru adoptarea unor 
măsuri privind redistribuirea stocurilor de produse înregistrate ca urmare a suspendării 
cursurilor în unităţile de învăţământ preuniversitar 
  10. PL-x 553/2020 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr.134/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin 
Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certifícatele de emisii de gaze cu efect de 
seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, precum şi pentru modificarea unor acte 
normative în domeniul fondurilor europene 
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SESIZĂRI ÎN FOND 
 
  11. PL-x 162/2018 - Lege privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului 
şi din administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Instituţia Prefectului - judeţul Giurgiu în 
domeniul public al judeţului Giurgiu 
  12. PL.x 104/2019 - Lege privind transmiterea unor imobile aferente infrastructurii 
portuare din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Transporturilor aflate 
în concesiunea Companiei Naţionale "Administraţia Porturilor Dunării Fluviale" - S.A. 
Giurgiu în domeniul public al comunei Cetate 
  13. PL-x 207/2020 - Proiect de Lege privind declararea oraşului Dragomireşti din judeţul 
Maramureş, "ORAŞ MARTIR" în lupta anticomunistă 
  14. PL-x  404/2020 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr.84/2020 pentru stabilirea unor măsuri necesare în vederea implementării 
Programului operaţional Ajutorarea persoanelor defavorizate - POAD 
  15. PL-x 407/2020 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.87/2020 privind organizarea şi funcţionarea Corpului de control al prim-ministrului, precum 
şi pentru instituirea unor măsuri de îmbunătăţire a activităţii acestuia 
  16. PL-x 423/2020 - Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.184/2001 privind 
organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect 
  17. PL-x 438/2020 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.68/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu incidenţă în 
domeniul managementului situaţiilor de urgenţă şi al protecţiei civile 
  18. PL-x 463/2020 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.102/2020 privind transmiterea unor terenuri proprietate publică a statului din administrarea 
Administraţiei Rezervaţiei Biosferei “Delta Dunării” în administrarea Administraţiei Naţionale 
“Apele Române”, instituţii aflate în subordinea şi respectiv în coordonarea Ministerului 
Mediului, Apelor şi Pădurilor 
  19. PLx 507/2020 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.122/2020 privind unele măsuri pentru asigurarea eficientizării procesului decizional al 
fondurilor externe nerambursabile destinate dezvoltării regionale în România 
  20. PLx 550/2020 - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, în vederea punerii în operă a 
voinţei suverane a poporului român, exprimată la referendumul organizat în data de 26 mai 
2019 şi a modificării tipurilor de acte adoptate de Guvern în acord cu deciziile Curţii 
Constituţionale 
  21. PL.x 578/2020 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.140/2020 pentru stabilirea unor măsuri privind utilizarea înscrisurilor în formă 
electronică în domeniile construcţii, arhitectură şi urbanism 
  22. 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 
 



 4 
 

 
   
 La punctul 1 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.85/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.81/2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin 
Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de 
seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, precum şi pentru instituirea unei scheme 
de ajutor de stat privind sprijinirea întreprinderilor din sectoarele şi subsectoarele expuse unui 
risc important de relocare ca urmare a transferului costului emisiilor de gaze cu efect de seră în 
preţul energiei electrice (PL.x 405 /2020), având ca obiect de reglementare modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.81/2019, pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.115/2011 privind stabilirea cadrului 
instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la 
licitație cetificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii 
Europene, precum și pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind sprijinirea 
întreprinderilor din sectoarele și subsectoarele expuse unui risc important de relocare, ca 
urmare a transferului costului emisiilor de gaze cu efect de seră în prețul energiei electrice. 
Intervențiile legislative preconizate sunt argumentate prin faptul că se urmărește corelarea 
legislației naționale de profil cu exigențele Comisiei Europene, respectiv cu dispozițiile 
Comunicării Comisiei Europene nr.SWD(2012)130 final, denumită" Orientări privind anumite 
măsuri de ajutor de stat acordate în contextul schemei de comercializarea certificatelor de 
emisii de gaze de seră după 2012 ", precum și cu prevederile Deciziei Comisiei Europene 
nr.C(2020)3146 final din 8.05.2020. 
 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 privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.93/2020 pentru modificarea şi completarea art.38 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi 
electronice (PL-x 408/2020), având ca obiect de reglementare modificarea şi completarea 
art.38 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.5/2015 privind deşeurile de echipamente 
electrice şi electronice, cu modificările şi completările ulterioare.  
Intervenţiile legislative vizează alinierea legislaţiei naţionale de profil la normele şi exigenţele 
europene incidente în materie, respectiv Directiva (UE) 2018/849 a Parlamentului European şi 
a Consiliului din 30 mai 2018 de modificare a Directivei 2000/53/CE privind vehiculele scoase 
din uz, a Directivei 2006/66/CE privind bateriile şi acumulatorii şi deşeurile de baterii şi 
acumulatori şi a Directivei 2012/19/UE privind deşeurile de echipamente electrice şi 
electronice, în contextul îndeplinirii obligaţiilor asumate de România, derivate din calitatea sa 
de stat membru al Uniunii Europene. 
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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 3 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor (PL-x 410/2020), 
având ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr.295/2004 privind 
regimul armelor şi muniţiilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
intervenţiile vizând, în principal, instituirea de reglementări de natură a asigura transpunerea 
dispoziţiilor Directivei de punere în aplicare (UE) 2019/69, precum şi prevederi care să creeze 
cadrul legal naţional pentru punerea în aplicare a Regulamentului delegat UE 2019/686. 
 S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor ordinare, Camera 
Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a respins proiectul de lege, Consiliul 
Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege, Consiliul Economic și Social 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 aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.94/2020 privind unele măsuri pentru finanţarea din 
fonduri europene a unor programe naţionale (PL-x 424/2020), având ca obiect reglementarea 
cadrului general privind aprobarea şi includerea la finanţare din fonduri europene a 
programelor naţionale din anumite domenii. Acoperirea eventualelor depăşiri ale limitelor 
maxime care pot fi suportate din alocările programelor operaţionale prin mecanismul legal de 
supracontractare, ca urmare a includerii la finanţare a unor Programe Naţionale, se asigură din 
bugetul de stat, prin bugetul ordonatorului principal de credite din care face parte programul 
operaţional, dacă programele naţionale nu pot fi incluse la finanţare din fonduri externe 
nerambursabile în perioada de programare 2021-2027. 
 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 5 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.97/2020 pentru implementarea unor măsuri de 
simplificare administrativă în domeniul protecţiei sociale, precum şi pentru acordarea unor 
drepturi şi beneficii de asistenţă socială în domeniile de activitate în care se menţin restricţii 
(PL-x 426/2020), având ca obiect de reglementare instituirea unor măsuri de simplificare 
administrativă în domeniul protecţiei sociale, precum şi reglementarea acordării unor drepturi 
şi beneficii de asistenţă socială în domeniile de activitate în care se menţin restricţii. În acest 
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context se propune prelungirea acordării drepturilor menționate în cazul beneficiarilor care 
lucrează în domenii de activitate în care se mențin restricții, pe toată durata menținerii acestora, 
dar nu mai târziu de 31 decembrie 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. 
 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 privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.105/2020 pentru completarea Legii nr.291/2018 privind 
aprobarea obiectivului de investiţii Autostrada Iaşi-Târgu Mureş, Autostrada Unirii (PL-x  
444/2020), având ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr.291/2018. 
Intervenţiile legislative vizează completarea, după art.I cu un nou articol, art.I1, din care să 
reiasă faptul că Autostrada Unirii cuprinde două tronsoane de autostradă: Autostrada Târgu 
Mureş - Târgu Neamţ şi Autostrada Târgu Neamţ - Iaşi - Ungheni şi un pod peste râul Prut în 
zona Ungheni. Totodată, se preconizează şi completarea art.4 cu un nou articol, respectiv 
art.41, care să prevadă faptul că, prin derogare de la prevederile Ordonanţei de urgenţă a 
Guvemului nr.57/2007,  dezvoltarea obiectivului de investiţii Autostrada Unirii, în zona 
tronsonului Ditrău - Târgu Neamţ, km.75+000 – km.95+000 şi a podului peste Prut în zona 
Ungheni, inclusiv zona aferentă punctului de trecere a frontierei, este permisă pe raza ariilor 
naturale protejate de interes naţional, respectiv pentru acest obiectiv de investiţii se va face 
scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol şi silvic. 
 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 majoritate de 
voturi. 
 
 La punctul 7 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de 
sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului Operaţional 
Competitivitate 2014 - 2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum si alte 
măsuri în domeniul fondurilor europene (PL-x 500/2020), având ca obiect de reglementare 
cadrul general pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, 
aferente Programului Operaţional Competitivitate 2014-2020 (POC), în contextul crizei 
provocate de COVID-19 pentru întreprinderi mici şi mijlocii, persoane fizice autorizate şi 
cabinete medicale individuale, a căror activitate a fost afectată de răspândirea virusului SARS-
CoV-2 sau a căror activitate a fost interzisă prin ordonanţe militare pe perioada stării de 
urgenţă sau îngrădite pe perioada stării de alertă. Prin numărul mare de persoane angajate în 
sectorul microîntreprinderilor şi IMM-urilor corelat cu diversitatea de produse/servicii oferite, 
menţinerea funcţională a segmentului IMM-urilor reprezintă o cerinţă fundamentală pentru 
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traversarea perioadei de influenţă a virusului SARS- CoV-2 precum şi revenirea economică 
rapidă. 
 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 8 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.117/2020 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr.42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru 
siguranţa alimentelor şi pentru abrogarea art.IV alin.(2) şi V din Legea nr.236/2019 pentru 
modificarea şi completarea art.15 din Ordonanţa Guvernului nr.42/2004 privind organizarea 
activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, precum şi pentru modificarea unor 
acte normative (PL-x 505/2020), având ca obiect de reglementare aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.117/2020. Principalele intervenţii legislative vizează stabilirea 
cadrului legislativ primar pentru contractarea activităţilor sanitar-veterinare de interes general, 
rezervat a fi realizate în cadrul profesiei de medic veterinar, de către medicii veterinari de 
liberă practică, stabilirea condiţiilor specifice pentru atribuirea, derularea şi încetarea 
contractelor care au ca obiect aceste activităţi sanitar-veterinare publice, precum şi stabilirea 
condiţiilor specifice pentru decontarea acestora. În aceste condiţii numai prin acastă soluţie 
legislativă poate fi asigurată, în regim de urgenţă, deblocarea situaţiei existente, respectiv 
asigurarea aplicării Programului acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a 
bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia 
mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, 
pe întreg teritoriul naţional şi asigurarea accesului cetăţenilor din toate unităţile administrativ - 
teritoriale la serviciile de asistenţă sanitară veterinară. 
 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 9 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.121/2020 pentru completarea art.2 din Ordonanţa 
Guvernului nr.13/2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru şcoli al 
Uniunii Europene şi pentru adoptarea unor măsuri privind redistribuirea stocurilor de produse 
înregistrate ca urmare a suspendării cursurilor în unităţile de învăţământ preuniversitar (PL-x 
509/2020), având ca obiect de reglementare completarea art.2 din Ordonanţa Guvernului 
nr.13/2017, în vederea redistribuirii disponibilului de produse (fructe şi/sau legume proaspete, 
lapte şi produse lactate şi produse de panificaţie), contractate şi nedistribuite, către organizaţii 
umanitare, unităţi sanitare, de asistenţă socială, de îngrijire şi asistenţă medico-socială sau 
beneficiarilor Legii nr.416/2001 (privind venitul minim garantat). Prin crearea cadrului legal 
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pentru plata produselor care ar fi trebuit distribuite în grădiniţe şi şcoli, dar care se vor 
redistribui altor beneficiari, în condiţiile stabilite prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se 
asigură reducerea pierderilor furnizorilor, respectiv a producătorilor de fructe şi a 
procesatorilor de lapte şi de cereale. 
 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 10 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.134/2020 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi 
autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certifícatele 
de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, precum şi 
pentru modificarea unor acte normative în domeniul fondurilor europene (PL-x 553/2020), 
având ca obiect de reglementare corelarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.115/2011 şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.81/2019 cu prevederile Orientărilor 
privind măsurile de ajutor de stat ce pot fi acordate în contextul schemei de comercializare a 
certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră după 2012 („Orientările ETS”) şi decizia 
Comisiei Europene nr.C(2020) 3146 final din 8.05.2020. Modificările avute în vedere au drept 
scop asigurarea unui tratament nediscriminatoriu pentru potenţialii beneficiari ai subvenţiei 
directe, reglementate prin schemă de ajutor de stat pentru anii 2019 şi 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 11 al ordinii de zi, a fost prezentată Legea privind transmiterea unui imobil 
din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Instituţia 
Prefectului - judeţul Giurgiu în domeniul public al judeţului Giurgiu (PL-x 162/2018), având 
ca obiect de reglementare trecerea Palatului administrativ din municipiul Giurgiu, strada 
Constantin Dobrogeanu-Gherea, judeţul Giurgiu, din domeniul public al statului şi din 
administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Instituţia Prefectului - Judeţul Giurgiu, în 
domeniul public al judeţului Giurgiu şi în administrarea Consiliului Judeţean Giurgiu. 
 S-a arătat că Legea se încadrează în categoria legilor organice, Camera Deputaţilor este 
Cameră Decizională, Senatul a respins Legea, Guvernul nu susţine Legea. 
 Supus dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea 
unui raport preliminar de respingere a Legii. 
 
 La punctul 12 al ordinii de zi, a fost prezentată Legea privind transmiterea unor imobile 
aferente infrastructurii portuare din domeniul public al statului şi din administrarea 
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Ministerului Transporturilor aflate în concesiunea Companiei Naţionale "Administraţia 
Porturilor Dunării Fluviale" - S.A. Giurgiu în domeniul public al comunei Cetate (PL.x 
104/2019), având ca obiect de reglementare transmiterea unor imobile aferente infrastructurii 
portuare din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Transporturilor aflate 
în concesiunea Companiei Naţionale „Administraţia Porturilor Dunării Fluviale” - S.A. 
Giurgiu în domeniul public al comunei Cetate. 
 S-a arătat că Legea se încadrează în categoria legilor organice, Camera Deputaţilor este 
Cameră Decizională, Senatul a respins Legea. 
 Supus dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea 
unui raport preliminar de respingere a Legii. 
 
 La punctul 13 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost amânat cu unanimitate 
de voturi. 
 
 La punctul 14 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.84/2020 pentru stabilirea unor măsuri necesare în 
vederea implementării Programului operaţional Ajutorarea persoanelor defavorizate - POAD 
(PL-x 404/2020), având ca obiect reglementarea cadrului instituţional şi a măsurilor necesare 
aplicării prevederilor Regulamentului (UE) nr.223/2014 al Parlamentului European şi al 
Consiliului din 11 martie 2014 privind Fondul de ajutor european destinat celor mai 
defavorizate persoane, cu modificările şi completările ulterioare, şi prin Regulamentul (UE) 
nr.2020/559 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 aprilie 2020 de modificare a 
Regulamentului (UE) nr.223/2014, în ceea ce priveşte introducerea unor măsuri specifice 
pentru abordarea epidemiei de COVID-19. 
 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, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, întocmirea unui 
raport preliminar de adoptare în forma adoptată de Senat. 
 
 La punctul 15 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost amânat cu unanimitate 
de voturi. 
 
 La punctul 16 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege pentru completarea 
Legii nr.184/2001 privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect (PL-x 423/2020), 
având ca obiect de reglementare transpunerea parţială a Directivei 2005/36/CE a 
Parlamentului European şi a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoaşterea 
calificărilor profesionale,  vizând alinierea legislației naționale din domeniu cu normele și 
exigențele comunitare, prin care România este obligată să confere posibilitatea exercitării 
profesiei de arhitect pentru persoanele care au dovada terminării formării profesionale 
existente la 5 august 1985 și începută cel târziu la 17 ianuarie 2014, oferită de 
”Fachhochschulen” în Republica Federală Germania pentru  perioadă de trei ani și care 
satisface cerințele minime prevăzute de legislația română în conformitate cu pct. 2 din Anexa 
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nr. 3 a Hotărârii de Guvern nr. 469/2015 pentru aprobare criteriilor minime obligatorii de 
autorizare și acreditare pentru programele de studii universitare, prec um și cu art. 7 din 
Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 184/2001 privind organizarea profesiei de 
arhitect,  în măsura în care formarea a fost urmată de o perioadă de patru ani de experiență 
profesională în Republica Federală Germania, atestată de un certificat oficial eliberat de 
autoritatea competentă în circumscripția căruia figurează respectivul arhitect. 
 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 preliminar de adoptare cu 1 amendament de tehnică legislativă. 
 
 La punctul 17 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.68/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative cu incidenţă în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă şi al protecţiei civile 
(PL-x 438/2020), având ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.1/2014, în sensul stabilirii atribuţiilor DSU, prin prevederea că această 
structură operaţională coordonează integrat şi permanent, la nivel naţional, activităţile de 
protecţie de civilă, de prevenire şi gestionare a situaţiilor de urgenţă, de asigurare şi 
coordonare a fluxurilor umane, materiale, financiare şi de altă natură, necesare restabilirii stării 
provizorii de normalitate, inclusiv primul ajutor calificat şi asistenţa medicală de urgenţă, în 
cadrul unităţilor şi compartimentelor de primire a urgenţelor, precum şi în cadrul structurilor 
SMURD şi serviciilor publice de ambulanţă, până la internarea în spital sau externarea din 
UPU/CPU, al eliminării coordonării duale a Inspectoratului General de Aviaţie al Ministerului 
Afacerilor Interne, al introducerii unor norme referitoare la atribuţiile generale ale structurilor 
funcţionale şi organizaţionale din compunerea DSU, precum şi reglementarea faptului că DSU 
coordonează operaţional activitatea de salvare în mediul speleal (peşteri) şi activităţile de 
căutare-salvare canină în domeniul situaţiilor de urgenţă, reglementarea coordonării 
metodologice şi evaluării activităţii de formare profesională şi de educaţie continuă în 
domeniul asistenţei medicale de urgenţă şi a primului ajutor calificat, în colaborare cu 
structurile specializate ale Ministerului Sănătăţii şi a celorlalte instituţii sau structuri cu 
atribuţii în domeniu. De asemenea, proiectul vizează modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.21/2004, în sensul modificării titulaturii Comitetul Naţional pentru 
Situaţii Speciale de Urgenţă în Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă, al stabilirii 
calităţii de preşedinte al Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă a prim-ministrului, 
precum şi al stabilirii calităţii de vicepreşedinţi ai Comitetului Naţional pentru Situaţii de 
Urgenţă pentru ministrul cu atribuţii în domeniul afacerilor interne, pentru ministrul cu 
atribuţii în domeniul administraţiei publice şi pentru secretarul de stat, şef al Departamentului 
pentru Situaţii de Urgenţă din cadrul Ministerului Afacerilor Interne. 
 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. 
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 Supus dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea 
unui raport preliminar de adoptare cu amendamente admise. 
 
 La punctul 18 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.102/2020 privind transmiterea unor terenuri proprietate 
publică a statului din administrarea Administraţiei Rezervaţiei Biosferei “Delta Dunării” în 
administrarea Administraţiei Naţionale “Apele Române”, instituţii aflate în subordinea şi 
respectiv în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor (PL-x 463/2020), având 
ca obiect de reglementare transmiterea unor terenuri proprietate publică a statului din 
administrarea Administraţiei Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării” în administrarea 
Administraţiei Naţionale „Apele Române”, aflate în subordinea Ministerului Mediului, Apelor 
şi Pădurilor. Proiectul are în vedere promovarea de proiecte în cadrul Programului Operaţional 
Infrastructura Mare, 2014-2020, Reducerea eroziunii costiere, Faza II (2014-2020) - Axa 
prioritară 5, “Promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea şi gestionarea 
riscurilor”, Obiectiv specific 5.1, Reducerea efectelor şi a pagubelor asupra populaţiei, cauzate 
de fenomenele naturale asociate principalelor riscuri accentuate de schimbările climatice, în 
principal de inundaţii şi eroziune costieră. 
 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 preliminar de adoptare în forma adoptată de Senat. 
 
 La punctul 19 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.122/2020 privind unele măsuri pentru asigurarea  
eficientizării procesului decizional al fondurilor externe nerambursabile destinate dezvoltării 
regionale în România (PLx 507/2020), având ca obiect de reglementare stabilirea unor 
măsuri pentru asigurarea eficientizării procesului decizional al fondurilor externe 
nerambursabile, destinate dezvoltării regionale în România. Potrivit expunerii de motive, ca 
urmare a discuţiilor cu Comisia Europeană, România a decis iniţierea demersurilor în vederea 
creării unei noi arhitecturi instituţionale care va asigura gestiunea şi controlul fondurilor 
externe nerambursabile alocate României în gestiune partajată, în exerciţiul financiar 2021-
2027. Se are în vedere principiul subsidiaritaţii prevăzut în Carta Europeană a Autonomiei 
Locale, ca principiu de bază, care presupune că procesul decizional cel mai eficient este cel al 
apropierii deciziei autorităţilor de nevoile pe care le au beneficiarii. Astfel, se crează cadrul 
legal pentru ca, la nivelul celor 8 regiuni de dezvoltare ale României, Agenţiile pentru 
Dezvoltare Regională să îndeplinească rolul de Autoritate de Management pentru Programele 
Operaţionale Regionale 2021-2027, prin intermediul cărora se organizează şi se alocă 
fondurile externe nerambursabile pentru dezvoltare regională, României fiindu-i alocate 
aproximativ 13 miliarde de euro în acest scop. Totodată, în cadrul Ministerului Lucrărilor 
Publice, Dezvoltării şi Administraţiei (MLPDA), se desemnează o structură de specialitate care 
asigură coordonarea operaţională unitară a autoritaţilor de management de la nivelul 
Programelor Operaţionale Regionale (POR)2021-2027. 
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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 preliminar de adoptare. 
 
 La punctul 20 al ordinii de zi, a fost prezentată propunerea legislativă pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, în vederea punerii în operă a voinţei suverane a poporului român, exprimată la 
referendumul organizat în data de 26 mai 2019 şi a modificării tipurilor de acte adoptate de 
Guvern în acord cu deciziile Curţii Constituţionale (PLx 550/2020), având ca obiect de 
reglementare modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2019, în 
sensul interzicerii posibilităţii legiferării pe calea ordonanţelor de urgenţă în domeniul 
infracţiunilor şi al pedepselor şi în domeniul organizării judiciare. 
 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, Guvernul 
nu a transmis un punct de vedere. 
 Supusă dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea 
unui raport preliminar de respingere. 
 
 La punctul 21 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.140/2020 pentru stabilirea unor măsuri privind 
utilizarea înscrisurilor în formă electronică în domeniile construcţii, arhitectură şi urbanism 
(PL.x 578/2020), având ca obiect de reglementare crearea cadrului necesar pentru stabilirea 
unor măsuri privind utilizarea înscrisurilor în formă electronică în domeniile construcţii, 
arhitectură şi urbanism, în acord cu normele europene incidente. 
 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 unanimitate de voturi, întocmirea 
unui raport preliminar de adoptare.  
 
 La punctul 22 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă, precum şi pentru abrogarea 
Ordonanţei Guvernului nr.41/2003 privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a 
numelor persoanelor fizice (PL.x 594/2020), având ca obiect de reglementare modificarea 
actualului cadru normativ pentru implementarea proiectului privind crearea Sistemului 
Informatic Integrat pentru Emiterea Actelor de Stare Civilă (S.I.I.E.A.S.C.), în vederea 
informatizării fluxurilor şi proceselor interne ale instituţiilor statului şi al eliminării 
consumului de hârtie, al reducerii timpilor de soluţionare a unor cerinţe adresate instituţiilor 
publice, precum şi al instituirii posibilităţii întocmirii actelor de stare civilă în format 
electronic. 
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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 majoritate de voturi, întocmirea unui 
raport preliminar de adoptare. 
 
 Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului și Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi  și-au desfășurat lucrările în ședință  comună online, în data de 12 
octombrie a.c., ora 16:00. Lucrările au fost conduse de domnul deputat Halici Nicușor (PSD), 
președintele Comisiei juridică, de disciplină şi imunităţi. 
 Domnul președinte Halici Nicușor 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 comune online au figurat următoarele sesizări în fond: 
 
  1. PL.x 612/2020 - Proiect de Lege privind transmiterea unui imobil din domeniul public 
al statului şi din administrarea Agenţiei Domeniilor Statului, în domeniul public al oraşului 
Odobeşti, judeţul Vrancea 
  2. PL-x  641/2019 - Proiect de Lege privind unele măsuri de regim fiscal derogatoriu 
aplicabil anumitor terenuri, construcţii edificate pe acestea şi anumitor activităţi economice 
autorizate 
  
  La punctul 1 înscris pe ordinea de zi a ședinței comune online , a fost prezentat 
proiectul de Lege privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din 
administrarea Agenţiei Domeniilor Statului, în domeniul public al oraşului Odobeşti, judeţul 
Vrancea (PL.x 612/2020), având ca obiect de reglementare aprobarea transmiterii bunului 
imobil - teren din domeniul public al statului şi din administrarea Agenţiei Domeniilor Statului 
în domeniul public al oraşului Odobeşti, judeţul Vrancea. Potrivit expunerii de motive, pe 
terenul care face obiectul propunerii sunt edificate construcţiile în care îşi desfăşoară 
activitatea Liceul Tehnologic Odobeşti, terenul fiind utilizat în baza contractului de concesiune 
nr.1/2006, încheiat cu Agenţia Domeniilor Statului. Totodată, la nivelul administraţiei locale, 
se intenţionează implementarea proiectului privind construcţia, dotarea şi echiparea bazei de 
practică a Liceului Tehnologic Odobeşti şi, pentru a fi eligibil în vederea obţinerii finanţării, 
solicitantul trebuie să deţină drept de proprietate sau să aibă în administrare imobilul respectiv. 
 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, Consiliul Economic și Social  a avizat 
favorabil proiectul de lege, Guvernul nu a transmis un punct de vedere. 
 Supus dezbaterilor, membrii celor două comisii au hotărât, cu majoritate de voturi, 
întocmirea unui raport comun de adoptare. 
 
  La punctul 2 înscris pe ordinea de zi a ședinței comune online , a fost prezentat 
proiectul de Lege privind unele măsuri de regim fiscal derogatoriu aplicabil anumitor terenuri, 
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construcţii edificate pe acestea şi anumitor activităţi economice autorizate (PL.x 641/2019), 
având ca obiect de reglementare instituirea unui regim fiscal derogatoriu aplicabil unei 
anumite categorii de terenuri, construcţiilor edificate pe acestea şi anumitor activităţi 
economice autorizate, în scopul dezvoltării activităţilor economice, al creării de locuri de 
muncă şi al creşterii veniturilor bugetare. Astfel, sunt avute în vedere insulele, grindurile şi alte 
suprafeţe de uscat cu potenţial de exploatare economică, rezultate prin acţiuni sau modificări 
naturale ale teritoriului ori prin lucrări de amenajare hidrotehnică, fiind exceptate terenurile 
care intră sub incidenţa Legii nr.82/1993. De asemenea, intră sub incidenţa propunerii 
legislative construcţiile civile edificate pe terenurile mai sus amintite, în măsura în care sunt 
utilizate exclusiv pentru activităţile economice prevăzute la art.6 din proiect, şi anume cele 
aferente producţiei de energie regenerabilă, turism, agrement, alimentaţie publică, comerţ cu 
amănuntul, jocuri de noroc, precum şi serviciile conexe acestora. 
 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 și Social a avizat 
nefavorabil proiectului de lege, Guvernul nu susține adoptarea proiectului de lege. 
 Supus dezbaterilor, membrii celor două comisii au hotărât, cu majoritate de voturi, 
întocmirea unui raport comun suplimentar de adoptare. 
 
 

PREŞEDINTE, 

ANGELICA FĂDOR 

SECRETAR, 

  CONSTANTIN ȘOVĂIALĂ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit: 
Expert parlamentar, Sergiu-Vlad PAHONŢU 


	Parlamentul României   
	Camera Deputaţilor 
	COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ ŞI 
	AMENAJAREA TERITORIULUI 
	Bucureşti,
	PROCES VERBAL
	din ziua de 12 octombrie 2020
	Comisia pentru administraţie publică și amenajarea teritoriului şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 12 octombrie 2020.
	La ședința online a comisiei din ziua de 12 octombrie a.c., din numărul de 27 membri ai Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului și-au înregistrat prezenţa 25 deputaţi, neparticipânt la ședința online a comisiei domnul domnul deputat Dan Nicușor Daniel (USR) și domnul deputat Korodi Attila (UDMR). La sediul Camerei Deputaților au fost prezenți doamna deputat Fădor Angelica (PNL), domnul deputat Călin Ion (PSD),  domnul deputat Seres Denes (UDMR), domnul deputat Șovăială Constantin (PNL), domnul deputat domnul deputat Cojocaru Petru-Bogdan (PSD), domnul deputat Leoreanu Laurențiu-Dan (PNL),  domnul deputat Mușoiu Ștefan (PSD), domnul deputat Nicolae Andrei (PSD) doamna deputat Popescu Mariana-Venera (Minorități), domnul deputat Rădulescu Cătălin-Marian (PSD), 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 12 octombrie a.c., ora 11:00, 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:
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	14. PL-x  404/2020 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.84/2020 pentru stabilirea unor măsuri necesare în vederea implementării Programului operaţional Ajutorarea persoanelor defavorizate - POAD
	15. PL-x 407/2020 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.87/2020 privind organizarea şi funcţionarea Corpului de control al prim-ministrului, precum şi pentru instituirea unor măsuri de îmbunătăţire a activităţii acestuia
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	17. PL-x 438/2020 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.68/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu incidenţă în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă şi al protecţiei civile
	18. PL-x 463/2020 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.102/2020 privind transmiterea unor terenuri proprietate publică a statului din administrarea Administraţiei Rezervaţiei Biosferei “Delta Dunării” în administrarea Administraţiei Naţionale “Apele Române”, instituţii aflate în subordinea şi respectiv în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor
	19. PLx 507/2020 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.122/2020 privind unele măsuri pentru asigurarea eficientizării procesului decizional al fondurilor externe nerambursabile destinate dezvoltării regionale în România
	20. PLx 550/2020 - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, în vederea punerii în operă a voinţei suverane a poporului român, exprimată la referendumul organizat în data de 26 mai 2019 şi a modificării tipurilor de acte adoptate de Guvern în acord cu deciziile Curţii Constituţionale
	21. PL.x 578/2020 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.140/2020 pentru stabilirea unor măsuri privind utilizarea înscrisurilor în formă electronică în domeniile construcţii, arhitectură şi urbanism
	22. 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
	La punctul 1 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.85/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.81/2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, precum şi pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind sprijinirea întreprinderilor din sectoarele şi subsectoarele expuse unui risc important de relocare ca urmare a transferului costului emisiilor de gaze cu efect de seră în preţul energiei electrice (PL.x 405 /2020), având ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.81/2019, pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitație cetificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, precum și pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind sprijinirea întreprinderilor din sectoarele și subsectoarele expuse unui risc important de relocare, ca urmare a transferului costului emisiilor de gaze cu efect de seră în prețul energiei electrice. Intervențiile legislative preconizate sunt argumentate prin faptul că se urmărește corelarea legislației naționale de profil cu exigențele Comisiei Europene, respectiv cu dispozițiile Comunicării Comisiei Europene nr.SWD(2012)130 final, denumită" Orientări privind anumite măsuri de ajutor de stat acordate în contextul schemei de comercializarea certificatelor de emisii de gaze de seră după 2012 ", precum și cu prevederile Deciziei Comisiei Europene nr.C(2020)3146 final din 8.05.2020.
	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 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.93/2020 pentru modificarea şi completarea art.38 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice (PL-x 408/2020), având ca obiect de reglementare modificarea şi completarea art.38 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice, cu modificările şi completările ulterioare. 
	Intervenţiile legislative vizează alinierea legislaţiei naţionale de profil la normele şi exigenţele europene incidente în materie, respectiv Directiva (UE) 2018/849 a Parlamentului European şi a Consiliului din 30 mai 2018 de modificare a Directivei 2000/53/CE privind vehiculele scoase din uz, a Directivei 2006/66/CE privind bateriile şi acumulatorii şi deşeurile de baterii şi acumulatori şi a Directivei 2012/19/UE privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice, în contextul îndeplinirii obligaţiilor 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 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 pentru modificarea şi completarea Legii nr.295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor (PL-x 410/2020), având ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr.295/2004 privind regimul armelor şi muniţiilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, intervenţiile vizând, în principal, instituirea de reglementări de natură a asigura transpunerea dispoziţiilor Directivei de punere în aplicare (UE) 2019/69, precum şi prevederi care să creeze cadrul legal naţional pentru punerea în aplicare a Regulamentului delegat UE 2019/686.
	S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor ordinare, Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a respins proiectul de lege, Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege, Consiliul Economic și Social 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 aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.94/2020 privind unele măsuri pentru finanţarea din fonduri europene a unor programe naţionale (PL-x 424/2020), având ca obiect reglementarea cadrului general privind aprobarea şi includerea la finanţare din fonduri europene a programelor naţionale din anumite domenii. Acoperirea eventualelor depăşiri ale limitelor maxime care pot fi suportate din alocările programelor operaţionale prin mecanismul legal de supracontractare, ca urmare a includerii la finanţare a unor Programe Naţionale, se asigură din bugetul de stat, prin bugetul ordonatorului principal de credite din care face parte programul operaţional, dacă programele naţionale nu pot fi incluse la finanţare din fonduri externe nerambursabile în perioada de programare 2021-2027.
	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 5 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.97/2020 pentru implementarea unor măsuri de simplificare administrativă în domeniul protecţiei sociale, precum şi pentru acordarea unor drepturi şi beneficii de asistenţă socială în domeniile de activitate în care se menţin restricţii (PL-x 426/2020), având ca obiect de reglementare instituirea unor măsuri de simplificare administrativă în domeniul protecţiei sociale, precum şi reglementarea acordării unor drepturi şi beneficii de asistenţă socială în domeniile de activitate în care se menţin restricţii. În acest context se propune prelungirea acordării drepturilor menționate în cazul beneficiarilor care lucrează în domenii de activitate în care se mențin restricții, pe toată durata menținerii acestora, dar nu mai târziu de 31 decembrie 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.
	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 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.105/2020 pentru completarea Legii nr.291/2018 privind aprobarea obiectivului de investiţii Autostrada Iaşi-Târgu Mureş, Autostrada Unirii (PL-x  444/2020), având ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr.291/2018. Intervenţiile legislative vizează completarea, după art.I cu un nou articol, art.I1, din care să reiasă faptul că Autostrada Unirii cuprinde două tronsoane de autostradă: Autostrada Târgu Mureş - Târgu Neamţ şi Autostrada Târgu Neamţ - Iaşi - Ungheni şi un pod peste râul Prut în zona Ungheni. Totodată, se preconizează şi completarea art.4 cu un nou articol, respectiv art.41, care să prevadă faptul că, prin derogare de la prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvemului nr.57/2007,  dezvoltarea obiectivului de investiţii Autostrada Unirii, în zona tronsonului Ditrău - Târgu Neamţ, km.75+000 – km.95+000 şi a podului peste Prut în zona Ungheni, inclusiv zona aferentă punctului de trecere a frontierei, este permisă pe raza ariilor naturale protejate de interes naţional, respectiv pentru acest obiectiv de investiţii se va face scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol şi silvic.
	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 majoritate de voturi.
	La punctul 7 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului Operaţional Competitivitate 2014 - 2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum si alte măsuri în domeniul fondurilor europene (PL-x 500/2020), având ca obiect de reglementare cadrul general pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului Operaţional Competitivitate 2014-2020 (POC), în contextul crizei provocate de COVID-19 pentru întreprinderi mici şi mijlocii, persoane fizice autorizate şi cabinete medicale individuale, a căror activitate a fost afectată de răspândirea virusului SARS-CoV-2 sau a căror activitate a fost interzisă prin ordonanţe militare pe perioada stării de urgenţă sau îngrădite pe perioada stării de alertă. Prin numărul mare de persoane angajate în sectorul microîntreprinderilor şi IMM-urilor corelat cu diversitatea de produse/servicii oferite, menţinerea funcţională a segmentului IMM-urilor reprezintă o cerinţă fundamentală pentru traversarea perioadei de influenţă a virusului SARS- CoV-2 precum şi revenirea economică rapidă.
	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 8 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.117/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor şi pentru abrogarea art.IV alin.(2) şi V din Legea nr.236/2019 pentru modificarea şi completarea art.15 din Ordonanţa Guvernului nr.42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, precum şi pentru modificarea unor acte normative (PL-x 505/2020), având ca obiect de reglementare aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.117/2020. Principalele intervenţii legislative vizează stabilirea cadrului legislativ primar pentru contractarea activităţilor sanitar-veterinare de interes general, rezervat a fi realizate în cadrul profesiei de medic veterinar, de către medicii veterinari de liberă practică, stabilirea condiţiilor specifice pentru atribuirea, derularea şi încetarea contractelor care au ca obiect aceste activităţi sanitar-veterinare publice, precum şi stabilirea condiţiilor specifice pentru decontarea acestora. În aceste condiţii numai prin acastă soluţie legislativă poate fi asigurată, în regim de urgenţă, deblocarea situaţiei existente, respectiv asigurarea aplicării Programului acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, pe întreg teritoriul naţional şi asigurarea accesului cetăţenilor din toate unităţile administrativ - teritoriale la serviciile de asistenţă sanitară veterinară.
	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 9 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.121/2020 pentru completarea art.2 din Ordonanţa Guvernului nr.13/2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru şcoli al Uniunii Europene şi pentru adoptarea unor măsuri privind redistribuirea stocurilor de produse înregistrate ca urmare a suspendării cursurilor în unităţile de învăţământ preuniversitar (PL-x 509/2020), având ca obiect de reglementare completarea art.2 din Ordonanţa Guvernului nr.13/2017, în vederea redistribuirii disponibilului de produse (fructe şi/sau legume proaspete, lapte şi produse lactate şi produse de panificaţie), contractate şi nedistribuite, către organizaţii umanitare, unităţi sanitare, de asistenţă socială, de îngrijire şi asistenţă medico-socială sau beneficiarilor Legii nr.416/2001 (privind venitul minim garantat). Prin crearea cadrului legal pentru plata produselor care ar fi trebuit distribuite în grădiniţe şi şcoli, dar care se vor redistribui altor beneficiari, în condiţiile stabilite prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se asigură reducerea pierderilor furnizorilor, respectiv a producătorilor de fructe şi a procesatorilor de lapte şi de cereale.
	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 10 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.134/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certifícatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, precum şi pentru modificarea unor acte normative în domeniul fondurilor europene (PL-x 553/2020), având ca obiect de reglementare corelarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.115/2011 şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.81/2019 cu prevederile Orientărilor privind măsurile de ajutor de stat ce pot fi acordate în contextul schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră după 2012 („Orientările ETS”) şi decizia Comisiei Europene nr.C(2020) 3146 final din 8.05.2020. Modificările avute în vedere au drept scop asigurarea unui tratament nediscriminatoriu pentru potenţialii beneficiari ai subvenţiei directe, reglementate prin schemă de ajutor de stat pentru anii 2019 şi 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 11 al ordinii de zi, a fost prezentată Legea privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Instituţia Prefectului - judeţul Giurgiu în domeniul public al judeţului Giurgiu (PL-x 162/2018), având ca obiect de reglementare trecerea Palatului administrativ din municipiul Giurgiu, strada Constantin Dobrogeanu-Gherea, judeţul Giurgiu, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Instituţia Prefectului - Judeţul Giurgiu, în domeniul public al judeţului Giurgiu şi în administrarea Consiliului Judeţean Giurgiu.
	S-a arătat că Legea se încadrează în categoria legilor organice, Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a respins Legea, Guvernul nu susţine Legea.
	Supus dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea unui raport preliminar de respingere a Legii.
	La punctul 12 al ordinii de zi, a fost prezentată Legea privind transmiterea unor imobile aferente infrastructurii portuare din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Transporturilor aflate în concesiunea Companiei Naţionale "Administraţia Porturilor Dunării Fluviale" - S.A. Giurgiu în domeniul public al comunei Cetate (PL.x 104/2019), având ca obiect de reglementare transmiterea unor imobile aferente infrastructurii portuare din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Transporturilor aflate în concesiunea Companiei Naţionale „Administraţia Porturilor Dunării Fluviale” - S.A. Giurgiu în domeniul public al comunei Cetate.
	S-a arătat că Legea se încadrează în categoria legilor organice, Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a respins Legea.
	Supus dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea unui raport preliminar de respingere a Legii.
	La punctul 13 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost amânat cu unanimitate de voturi.
	La punctul 14 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.84/2020 pentru stabilirea unor măsuri necesare în vederea implementării Programului operaţional Ajutorarea persoanelor defavorizate - POAD (PL-x 404/2020), având ca obiect reglementarea cadrului instituţional şi a măsurilor necesare aplicării prevederilor Regulamentului (UE) nr.223/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 martie 2014 privind Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane, cu modificările şi completările ulterioare, şi prin Regulamentul (UE) nr.2020/559 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 aprilie 2020 de modificare a Regulamentului (UE) nr.223/2014, în ceea ce priveşte introducerea unor măsuri specifice pentru abordarea epidemiei de COVID-19.
	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, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, întocmirea unui raport preliminar de adoptare în forma adoptată de Senat.
	La punctul 15 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost amânat cu unanimitate de voturi.
	La punctul 16 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.184/2001 privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect (PL-x 423/2020), având ca obiect de reglementare transpunerea parţială a Directivei 2005/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoaşterea calificărilor profesionale,  vizând alinierea legislației naționale din domeniu cu normele și exigențele comunitare, prin care România este obligată să confere posibilitatea exercitării profesiei de arhitect pentru persoanele care au dovada terminării formării profesionale existente la 5 august 1985 și începută cel târziu la 17 ianuarie 2014, oferită de ”Fachhochschulen” în Republica Federală Germania pentru  perioadă de trei ani și care satisface cerințele minime prevăzute de legislația română în conformitate cu pct. 2 din Anexa nr. 3 a Hotărârii de Guvern nr. 469/2015 pentru aprobare criteriilor minime obligatorii de autorizare și acreditare pentru programele de studii universitare, precum și cu art. 7 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 184/2001 privind organizarea profesiei de arhitect,  în măsura în care formarea a fost urmată de o perioadă de patru ani de experiență profesională în Republica Federală Germania, atestată de un certificat oficial eliberat de autoritatea competentă în circumscripția căruia figurează respectivul arhitect.
	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 preliminar de adoptare cu 1 amendament de tehnică legislativă.
	La punctul 17 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.68/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu incidenţă în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă şi al protecţiei civile (PL-x 438/2020), având ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.1/2014, în sensul stabilirii atribuţiilor DSU, prin prevederea că această structură operaţională coordonează integrat şi permanent, la nivel naţional, activităţile de protecţie de civilă, de prevenire şi gestionare a situaţiilor de urgenţă, de asigurare şi coordonare a fluxurilor umane, materiale, financiare şi de altă natură, necesare restabilirii stării provizorii de normalitate, inclusiv primul ajutor calificat şi asistenţa medicală de urgenţă, în cadrul unităţilor şi compartimentelor de primire a urgenţelor, precum şi în cadrul structurilor SMURD şi serviciilor publice de ambulanţă, până la internarea în spital sau externarea din UPU/CPU, al eliminării coordonării duale a Inspectoratului General de Aviaţie al Ministerului Afacerilor Interne, al introducerii unor norme referitoare la atribuţiile generale ale structurilor funcţionale şi organizaţionale din compunerea DSU, precum şi reglementarea faptului că DSU coordonează operaţional activitatea de salvare în mediul speleal (peşteri) şi activităţile de căutare-salvare canină în domeniul situaţiilor de urgenţă, reglementarea coordonării metodologice şi evaluării activităţii de formare profesională şi de educaţie continuă în domeniul asistenţei medicale de urgenţă şi a primului ajutor calificat, în colaborare cu structurile specializate ale Ministerului Sănătăţii şi a celorlalte instituţii sau structuri cu atribuţii în domeniu. De asemenea, proiectul vizează modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.21/2004, în sensul modificării titulaturii Comitetul Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă în Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă, al stabilirii calităţii de preşedinte al Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă a prim-ministrului, precum şi al stabilirii calităţii de vicepreşedinţi ai Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă pentru ministrul cu atribuţii în domeniul afacerilor interne, pentru ministrul cu atribuţii în domeniul administraţiei publice şi pentru secretarul de stat, şef al Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.
	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, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea unui raport preliminar de adoptare cu amendamente admise.
	La punctul 18 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.102/2020 privind transmiterea unor terenuri proprietate publică a statului din administrarea Administraţiei Rezervaţiei Biosferei “Delta Dunării” în administrarea Administraţiei Naţionale “Apele Române”, instituţii aflate în subordinea şi respectiv în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor (PL-x 463/2020), având ca obiect de reglementare transmiterea unor terenuri proprietate publică a statului din administrarea Administraţiei Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării” în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române”, aflate în subordinea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor. Proiectul are în vedere promovarea de proiecte în cadrul Programului Operaţional Infrastructura Mare, 2014-2020, Reducerea eroziunii costiere, Faza II (2014-2020) - Axa prioritară 5, “Promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea şi gestionarea riscurilor”, Obiectiv specific 5.1, Reducerea efectelor şi a pagubelor asupra populaţiei, cauzate de fenomenele naturale asociate principalelor riscuri accentuate de schimbările climatice, în principal de inundaţii şi eroziune costieră.
	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 preliminar de adoptare în forma adoptată de Senat.
	La punctul 19 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.122/2020 privind unele măsuri pentru asigurarea eficientizării procesului decizional al fondurilor externe nerambursabile destinate dezvoltării regionale în România (PLx 507/2020), având ca obiect de reglementare stabilirea unor măsuri pentru asigurarea eficientizării procesului decizional al fondurilor externe nerambursabile, destinate dezvoltării regionale în România. Potrivit expunerii de motive, ca urmare a discuţiilor cu Comisia Europeană, România a decis iniţierea demersurilor în vederea creării unei noi arhitecturi instituţionale care va asigura gestiunea şi controlul fondurilor externe nerambursabile alocate României în gestiune partajată, în exerciţiul financiar 2021-2027. Se are în vedere principiul subsidiaritaţii prevăzut în Carta Europeană a Autonomiei Locale, ca principiu de bază, care presupune că procesul decizional cel mai eficient este cel al apropierii deciziei autorităţilor de nevoile pe care le au beneficiarii. Astfel, se crează cadrul legal pentru ca, la nivelul celor 8 regiuni de dezvoltare ale României, Agenţiile pentru Dezvoltare Regională să îndeplinească rolul de Autoritate de Management pentru Programele Operaţionale Regionale 2021-2027, prin intermediul cărora se organizează şi se alocă fondurile externe nerambursabile pentru dezvoltare regională, României fiindu-i alocate aproximativ 13 miliarde de euro în acest scop. Totodată, în cadrul Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei (MLPDA), se desemnează o structură de specialitate care asigură coordonarea operaţională unitară a autoritaţilor de management de la nivelul Programelor Operaţionale Regionale (POR)2021-2027.
	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 preliminar de adoptare.
	La punctul 20 al ordinii de zi, a fost prezentată propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, în vederea punerii în operă a voinţei suverane a poporului român, exprimată la referendumul organizat în data de 26 mai 2019 şi a modificării tipurilor de acte adoptate de Guvern în acord cu deciziile Curţii Constituţionale (PLx 550/2020), având ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2019, în sensul interzicerii posibilităţii legiferării pe calea ordonanţelor de urgenţă în domeniul infracţiunilor şi al pedepselor şi în domeniul organizării judiciare.
	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, Guvernul nu a transmis un punct de vedere.
	Supusă dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea unui raport preliminar de respingere.
	La punctul 21 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.140/2020 pentru stabilirea unor măsuri privind utilizarea înscrisurilor în formă electronică în domeniile construcţii, arhitectură şi urbanism (PL.x 578/2020), având ca obiect de reglementare crearea cadrului necesar pentru stabilirea unor măsuri privind utilizarea înscrisurilor în formă electronică în domeniile construcţii, arhitectură şi urbanism, în acord cu normele europene incidente.
	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 unanimitate de voturi, întocmirea unui raport preliminar de adoptare. 
	La punctul 22 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă, precum şi pentru abrogarea Ordonanţei Guvernului nr.41/2003 privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice (PL.x 594/2020), având ca obiect de reglementare modificarea actualului cadru normativ pentru implementarea proiectului privind crearea Sistemului Informatic Integrat pentru Emiterea Actelor de Stare Civilă (S.I.I.E.A.S.C.), în vederea informatizării fluxurilor şi proceselor interne ale instituţiilor statului şi al eliminării consumului de hârtie, al reducerii timpilor de soluţionare a unor cerinţe adresate instituţiilor publice, precum şi al instituirii posibilităţii întocmirii actelor de stare civilă în format electronic.
	S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor ordinare, Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a adoptat proiectul de lege, Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege.
	Supus dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, întocmirea unui raport preliminar de adoptare.
	Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului și Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  și-au desfășurat lucrările în ședință comună online, în data de 12 octombrie a.c., ora 16:00. Lucrările au fost conduse de domnul deputat Halici Nicușor (PSD), președintele Comisiei juridică, de disciplină şi imunităţi.
	Domnul președinte Halici Nicușor 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 comune online au figurat următoarele sesizări în fond:
	1. PL.x 612/2020 - Proiect de Lege privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Agenţiei Domeniilor Statului, în domeniul public al oraşului Odobeşti, judeţul Vrancea
	2. PL-x  641/2019 - Proiect de Lege privind unele măsuri de regim fiscal derogatoriu aplicabil anumitor terenuri, construcţii edificate pe acestea şi anumitor activităţi economice autorizate
	La punctul 1 înscris pe ordinea de zi a ședinței comune online, a fost prezentat proiectul de Lege privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Agenţiei Domeniilor Statului, în domeniul public al oraşului Odobeşti, judeţul Vrancea (PL.x 612/2020), având ca obiect de reglementare aprobarea transmiterii bunului imobil - teren din domeniul public al statului şi din administrarea Agenţiei Domeniilor Statului în domeniul public al oraşului Odobeşti, judeţul Vrancea. Potrivit expunerii de motive, pe terenul care face obiectul propunerii sunt edificate construcţiile în care îşi desfăşoară activitatea Liceul Tehnologic Odobeşti, terenul fiind utilizat în baza contractului de concesiune nr.1/2006, încheiat cu Agenţia Domeniilor Statului. Totodată, la nivelul administraţiei locale, se intenţionează implementarea proiectului privind construcţia, dotarea şi echiparea bazei de practică a Liceului Tehnologic Odobeşti şi, pentru a fi eligibil în vederea obţinerii finanţării, solicitantul trebuie să deţină drept de proprietate sau să aibă în administrare imobilul respectiv.
	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, Consiliul Economic și Social a avizat favorabil proiectul de lege, Guvernul nu a transmis un punct de vedere.
	Supus dezbaterilor, membrii celor două comisii au hotărât, cu majoritate de voturi, întocmirea unui raport comun de adoptare.
	La punctul 2 înscris pe ordinea de zi a ședinței comune online, a fost prezentat proiectul de Lege privind unele măsuri de regim fiscal derogatoriu aplicabil anumitor terenuri, construcţii edificate pe acestea şi anumitor activităţi economice autorizate (PL.x 641/2019), având ca obiect de reglementare instituirea unui regim fiscal derogatoriu aplicabil unei anumite categorii de terenuri, construcţiilor edificate pe acestea şi anumitor activităţi economice autorizate, în scopul dezvoltării activităţilor economice, al creării de locuri de muncă şi al creşterii veniturilor bugetare. Astfel, sunt avute în vedere insulele, grindurile şi alte suprafeţe de uscat cu potenţial de exploatare economică, rezultate prin acţiuni sau modificări naturale ale teritoriului ori prin lucrări de amenajare hidrotehnică, fiind exceptate terenurile care intră sub incidenţa Legii nr.82/1993. De asemenea, intră sub incidenţa propunerii legislative construcţiile civile edificate pe terenurile mai sus amintite, în măsura în care sunt utilizate exclusiv pentru activităţile economice prevăzute la art.6 din proiect, şi anume cele aferente producţiei de energie regenerabilă, turism, agrement, alimentaţie publică, comerţ cu amănuntul, jocuri de noroc, precum şi serviciile conexe acestora.
	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 și Social a avizat nefavorabil proiectului de lege, Guvernul nu susține adoptarea proiectului de lege.
	Supus dezbaterilor, membrii celor două comisii au hotărât, cu majoritate de voturi, întocmirea unui raport comun suplimentar de adoptare.
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