
 

       
Parlamentul României    

Camera Deputaţilor  
COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ ŞI  

AMENAJAREA TERITORIULUI  
 
 

 
PROCES VERBAL 

din zilele de 9, 10 și 11 februarie 2021 
 
 Comisia pentru administraţie publică și amen ajarea teritoriului şi-a desfăşurat lucrările în 
zilele de 9, 10 și 11 februarie 2021. 
  
 La ședința  online a comisiei din ziua de 9 februarie a.c., din numărul de 28 membri ai 
Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului și-au înregistrat prezenţa 28 
deputaţi. La sediul Camerei Deputaților au fost prezenți  doamna deputat Bucura-Oprescu 
Simona (PSD), domnul deputat Avrămescu Gabriel-Ioan (PNL), domnul deputat Toader 
Bogdan-Andrei (PSD), domnul deputat Flucuș Dumitru (PNL), domnul deputat Axinia Adrian-
George (AUR), domnul deputat Blaga Daniel-Codruț (USR PLUS), domnul deputat Floroiu 
Ionel (PSD), domnul deputat Gîdei Laurențiu -Viorel (PSD), doamna deputat Goleac Nicoleta-
Matilda (PSD), domnul deputat Ivan Bogdan-Gruia (PSD), domnul deputat Kiss Janos (PNL), 
domnul deputat Lungu Romeo-Daniel (PSD), domnul deputat Nacov Gheorghe (Minorități), 
domnul deputat Rusu Daniel-Gheorghe (AUR) și doamna deputat Stănescu Vetuța (PNL). 
 
 La lucrările comisiei din ziua de 10 februarie a.c., din numărul de 28 membri ai Comisiei 
pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului și-au înregistrat prezenţa 24 deputaţi, 
neparticipând la lucrările comisiei doamna deputat Cambera Oana-Alexandra (USR PLUS), 
domnul deputat Apostol Alin-Gabriel (USR PLUS), domnul deputat Benga Tudor-Vlad (USR 
PLUS) și domnul deputat Blaga Daniel-Codruț (USR PLUS). 
 
 La lucrările comisiei din ziua de 11 februarie a.c., din numărul de 28 membri ai Comisiei 
pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului și-au înregistrat prezenţa 24 deputaţi, 
neparticipând la lucrările comisiei doamna deputat Cambera Oana-Alexandra (USR PLUS), 
domnul deputat Apostol Alin-Gabriel (USR PLUS), domnul deputat Benga Tudor-Vlad (USR 
PLUS) și domnul deputat Blaga Daniel-Codruț (USR PLUS). 
  
 Şedinţa online a Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului a avut loc 
în data de 9 februarie a.c., lucrările au fost conduse de doamna deputat Simona Bucura-
Oprescu, preşedintele comisiei.  

Bucureşti,  15 februarie 2021 
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Conform cu originalul
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 Doamna președinte Simona Bucura-Oprescu 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 579/2020 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.142/2020 pentru prelungirea termenelor privind depunerea unor documente prevăzute în 
sarcina asociaţiilor şi fundaţiilor 
  2. PL-x 601/2020 - Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.78/2000 privind omologarea, eliberarea cărţii de identitate şi certificarea 
autenticităţii vehiculelor rutiere în vederea comercializării, înmatriculării sau înregistrării 
acestora în România şi a Ordonanţei Guvernului nr.80/2000 privind omologarea şi cerficarea 
produselor şi a materialelor de exploatare utilizate la vehiculele rutiere, precum şi condiţiile de 
introducere pe piaţă şi de comercializare a acestora 
  3. PL-x  638/2020 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.154/2020 privind instituirea unor măsuri pentru sprijinul tinerilor fermieri 
  4. PL-x  639/2020 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de relansare şi rezilienţă 
necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul 
Mecanismului de redresare şi rezilienţă 
  5. PL-x 667/2020 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.167/2020 privind unele măsuri pentru susţinerea activităţii unor aeroporturi regionale, în 
contextul crizei economice generată de pandemia COVID-19 şi pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.139/2020 privind instituirea cadrului legal 
pentru acordarea unor ajutoare de stat Societăţii "Compania naţională de transporturi aeriene 
române – TAROM" - S.A. şi Societăţii Blue Air Aviation - S.A. pentru compensarea 
pierderilor economice suferite în contextul pandemiei de COVID-19 
 

SESIZĂRI ÎN FOND 
 
  6. PL-x 472/2020 - Proiect de Lege pentru completarea art.5 din Legea nr.35/2007 privind 
creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ 
  7. PL-x 574/2020 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.133/2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de elevi cei mai defavorizaţi 
care beneficiază de sprijin educaţional pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru 
sprijin educaţional acordate din fonduri externe nerambursabile precum şi unele măsuri de 
distribuire a acestora 
  8. PL-x 1/2021 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.212/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative 
 



 3 
 

DIVERSE 
 
  9. - Formare grup de lucru condominii (Legea nr. 196/2018  privind înființarea, 
organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor) 
   
 La punctul 1 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Gu vernului nr.142/2020 pentru prelungirea termenelor privind 
depunerea unor documente prevăzute în sarcina asociaţiilor şi fundaţiilor (PL-x 579/2020), 
având ca obiect de reglementare asigurarea îndeplinirii obligaţiilor referitoare la beneficiarul 
real, de către asociaţii şi fundaţii, în sensul stabilirii unui termen limită de conformare în 
vederea depunerii documentelor prevăzute la art.63 din Legea nr.129/2019 pentru prevenirea şi 
combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative, respectiv, 1 noiembrie 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 avizează favorabil proiectul de lege, Consiliul Economic și Social avizează 
favorabil proiectul de lege. 
 Supus dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, întocmirea unui 
aviz favorabil. 
  
 La punctul 2 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei Guvernului nr.78/2000 privind omologarea, eliberarea cărţii de 
identitate şi certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere în vederea comercializării, 
înmatriculării sau înregistrării acestora în România şi a Ordonanţei Guvernului nr.80/2000 
privind omologarea şi cerficarea produselor şi a materialelor de exploatare utilizate la 
vehiculele rutiere, precum şi condiţiile de introducere pe piaţă şi de comercializare a acestora 
(PL-x 601/2020), având ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.78/2000, şi a Ordonanţei Guvernului nr.80/2000, intervenţiile legislative vizând 
punerea în aplicare a Regulamentul (UE) 2018/858 al Parlamentului European şi al Consiliului 
din 30 mai 2018 privind omologarea şi supravegherea pieţei autovehiculelor şi remorcilor 
acestora, precum şi ale sistemelor, componentelor şi unităţilor tehnice separate destinate 
vehiculelor respective, de modificare a Regulamentelor (CE) nr.715/2007 şi (CE) nr.595/2009 
şi de abrogare a Directivei 2007/46/CE. 
 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 avizează favorabil proiectul de lege. 
 Supus dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, întocmirea unui 
aviz favorabil.  
 
 La punctul 3 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.15 4/2020 privind instituirea unor măsuri pentru 
sprijinul tinerilor fermieri (PL-x  638/2020), având ca obiect de reglementare instituirea unor 
măsuri pentru sprijinul tinerilor fermieri „generate de contextul depopulării şi îmbătrânirii 
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populaţiei din zonele rurale şi a necesităţii încurajării tinerilor cu studii şi/sau experienţă în 
sectorul agricol care decid să dezvolte propria fermă”. 
 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 avizează favorabil proiectul de lege. 
 Supus dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea 
unui aviz favorabil. 
 
 La punctul 4 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea 
Planului naţional de relansare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri 
externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă (P 
PL-x 639/2020), având ca obiect de reglementare stabilirea unor măsuri pentru elaborarea 
Planului Naţional de Relansare şi Rezilienţă (denumit în continuare „PNRR”), necesar 
României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul 
Mecanismului de Redresare şi Rezilienţă. Sprijinul financiar se utilizează pentru finanţarea 
proiectelor de investiţii de interes strategic naţional/local din următoarele domenii: 
infrastructura pentru sisteme de irigare/umectare a solului pentru combaterea riscului de secetă, 
combaterea eroziunii solului, drenare şi desecare, protecţie antigrindină, împăduriri; 
infrastructura pentru mobilitate urbană, regenerare urbană, turism şi cultură, ecologizare 
platforme industriale, înfiinţare/reabilitare/modernizare campusuri şcolare necesare 
învăţământului profesional şi tehnic, reabilitare/modernizare/extindere sisteme centralizate de 
producere şi distribuţie a energiei termice necesare populaţiei; infrastructura din domeniul 
sănătăţii publice; infrastructura pentru cercetare în domeniul transferului tehnologic; 
infrastructura de apă-canalizare; infrastructura edilitară: apa-canalizare, 
modernizare/extindere/reabilitare/dezvoltare de drumuri interioare ale localităţilor, mobilitate 
urbană în parteneriat cu localităţile urbane, regenerare urbană, sistem de iluminat public, 
sisteme centralizate de alimentare cu energie termică destinate localităţilor rurale limitrofe 
localităţilor urbane. 
 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 cu observații și propuneri. 
 Supus dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea 
unui aviz favorabil cu un amendament admis. 
 
 La punctul 5 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.167/2020 privind unele măsuri pentru susţinerea 
activităţii unor aeroporturi regionale, în contextul crizei economice generată de pandemia 
COVID-19 şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.139/2020 privind instituirea cadrului legal pentru acordarea unor ajutoare de stat Societăţii 
"Compania naţională de transporturi aeriene române – TAROM" - S.A. şi Societăţii Blue Air 
Aviation - S.A. pentru compensarea pierderilor economice suferite în contextul pandemiei de 
COVID-19 (PL-x 667/2020), având ca obiect de reglementare instituirea unor măsuri pentru 
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susţinerea activităţii unor aeroporturi regionale, în contextul crizei economice generată de 
pandemia COVID-19 şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.139/2020 privind instituirea cadrului legal pentru acordarea unor ajutoare de stat Societăţii 
„Compania naţională de transporturi aeriene române - TAROM” - S.A. şi Societăţii Blue Air 
Aviation - S.A. pentru compensarea pierderilor economice suferite în contextul pandemiei de 
COVID-19. Astfel, proiectul instituie cadrul general pentru acordarea unui sprijin financiar 
pentru susţinerea activităţii aeroporturilor regionale cu un trafic situat între 200.000 - 
3.000.000 pasageri/an, aflate în subordinea unor judeţe, pentru compensarea pierderilor 
înregistrate în perioada martie-iunie 2020, ca urmare a pandemiei COVID-19 şi cauzate direct 
de această pandemie. 
 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 avizează favorabil proiectul de lege. 
 Supus dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea 
unui aviz favorabil. 
 
 La punctul 6 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege pentru completarea art.5 
din Legea nr.35/2007 privind creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ (PL-x 472/2020), 
având ca obiect de reglementare modificarea art.5 din Legea nr.35/2007, în sensul 
introducerii şi purtării obligatorii a unei ţinute vestimentare reprezentative de către elevii din 
învaţământul obligatoriu de stat. Pentru acoperirea costurilor uniformelor şcolare, se acordă o 
sumă de 350 de lei/an şcolar pentru fiecare elev, sumă care se atribuie în cote egale în fiecare 
semestru. 
 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 avizează favorabil proiectul de lege, Consiliul Economic și Social  avizează 
favorabil proiectul de lege, Guvernul nu susține adoptarea acestei inițiative legislative 
(nr.6969/19.08.2020). 
 Supus dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, amânarea 
proiectului de Lege. 
 
 La punctul 7 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.133/2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea 
categoriilor de elevi cei mai defavorizaţi care beneficiază de sprijin educaţional pe bază de 
tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional acordate din fonduri externe 
nerambursabile precum şi unele măsuri de distribuire a acestora (PL-x 574/2020), având ca 
obiect de reglementare instituirea unor măsuri necesare în vederea implementării Fondului de 
ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane, prin măsura de acordare de tichete 
sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional, precum şi stabilirea cadrului legal 
privind eligibilitatea cheltuielilor efectuate de beneficiari în cadrul următoarelor operaţiuni: 
acordarea de sprijin educaţional pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin 
educaţional, asistenţă tehnică. 
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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 tacit proiectul de lege, Consiliul 
Legislativ avizează favorabil proiectul de lege. 
 Supus dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea 
unui raport comun de adoptare în forma adoptată de Senat. 
  
 La punctul 8 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.212/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul 
administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative (PL-x 
1/2021), având ca obiect de reglementare instituirea unor măsuri de înfiinţare, organizare şi 
reorganizare a ministerelor şi structurilor din subordinea Guvernului, în scopul asigurării 
funcţionării imediate a Guvernului în noua sa structură, astfel cum a fost aprobată prin 
Hotărârea Parlamentului nr.31/2020. 
 S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor organice, Camera 
Deputaţilor este prima Cameră decizională, Consiliul Legislativ avizează  favorabil 
proiectul de ordonanță de urgență cu observații și propuneri. 
 Supus dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, întocmirea unui 
raport de adoptare în forma prezentată. 
 
 La punctul 9 al ordinii de zi, doamna președinte Simona Bucura -Oprescu a comunicat 
membrilor comisiei necesitatea reconstituirii unui grup de lucru pentru inițivele legislative 
privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea 
condominiilor. În acest sens, urmează ca fiecare grup parlamentar sa desemneze câte un 
reprezentant care să facă parte din acest grup de lucru. 
 
 În zilele de 10 și 11 februarie  a.c., lucrările s-au desfăşurat în cadrul grupurilor de lucru 
constituite în vederea studierii proiectelor de lege şi a altor documente înregistrate la Comisie. 
 
 

PREŞEDINTE, 

SIMONA BUCURA-OPRESCU 

SECRETAR, 

  DUMITRU FLUCUȘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit: 
Expert parlamentar, Sergiu-Vlad PAHONŢU 


