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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 

   din ziua de 2 aprilie 2020 
 
 Comisia pentru administraţie publică și amenajarea teritoriului şi-a desfăşurat lucrările în 
ziua de 2 aprilie 2020. 
 
 Şedinţa online a Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului a avut loc 
în data de 2 aprilie 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. PLx 76/2020 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã 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 sub-sectoarele expuse unui risc 
important de relocare ca urmare a transferului costului emisiilor de gaze cu efect de seră în 
preţul energiei electrice 
  2. PLx 80/2020 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.87/2019 privind prorogarea termenului prevăzut la art.6 din Ordonanţa Guvernului 
nr.40/2006 pentru aprobarea şi finanţarea programelor multianuale prioritare de mediu şi 
gospodărire a apelor 
  3. PLx 82/2020 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.89/2019 pentru modificarea art.511 alin.(1) şi (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.111/2011 privind comunicaţiile electronice şi modificarea unor acte normative  
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SESIZĂRI ÎN FOND 
 
  4. PL-x 751/2018 - Lege privind aprobarea Programului-pilot de preluare a personalului 
angajat cu pregătire paramedicală din cadrul echipajelor SMURD specializate în acordarea 
primului-ajutor calificat, aflate în finanţarea autorităţilor administraţiei publice locale 
 5. PLx 135/2020 - Proiect de Lege pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.57/2019 privind Codul administrativ 
  
 La punctele 1, 2 și 3  ale ordinii de zi, respectivele inițiative legislative au fost avizate 
favorabil cu unanimitate de voturi.  
 La punctul 4 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 
întocmirea unui raport comun de respingere a cererii de reexaminare și adoptare a legii 
transmisă la promulgare. 
 La punctul 5 al ordinii de zi, respectiva inițiativă legislativă a fost amânată cu 
unanimitate de voturi.  
 
 La ședința online a comisiei din ziua de 2 aprilie a.c., din numărul de 27 membri ai 
Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului și-au înregistrat prezenţa 27 
deputaţi, după cum urmează: 
 
 Doamna deputat Fădor Angelica (PNL), domnul deputat Călin Ion (PSD), domnul deputat 
Floroiu Ionel (PSD), domnul deputat Petrea Gabriel (PRO Europa), domnul deputat Seres 
Denes (UDMR), doamna deputat Bucura-Oprescu Simona (PSD), domnul deputat Șovăială 
Constantin (PNL), domnul deputat Avram Constantin (Neafiliați), domnul deputat Benga 
Tudor-Vlad (USR), doamna deputat Bozianu Nicoleta-Cătălina (PMP), domnul deputat Chiriac 
Viorel (PSD), domnul deputat Cojocaru Petru-Bogdan (PSD), doamna deputat Csokany 
Petronela-Mihaela (Minorități),  domnul deputat Dan Nicușor Daniel (USR),  domnul deputat 
Korodi Attila (UDMR), domnul deputat Leoreanu Laurențiu -Dan (PNL), domnul deputat 
Mușoiu Ștefan (PSD), domnul deputat Nechifor Cătălin-Ioan (PRO Europa), domnul deputat 
Nicolae Andrei (PSD), domnul deputat Palăr Ionel (PNL), doamna deputat Popescu Mariana-
Venera (Minorități), domnul deputat Rădulescu Cătălin-Marian (PSD), domnul deputat Roman 
Florin-Claudiu (PNL), domnul deputat Suciu Vasile-Daniel (PSD), domnul deputat Ștefan  
Corneliu (PSD), domnul deputat Țachianu Marian (PSD) și domnul deputat Ursu Răzvan -Ion 
(PSD). 
 
 

PREŞEDINTE, 

ANGELICA FĂDOR 

SECRETAR, 

  SIMONA BUCURA-OPRESCU 
 
 
 
Întocmit: 
Expert parlamentar, Sergiu-Vlad PAHONŢU 
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