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 Comisia pentru administraţie publică și amen ajarea teritoriului şi-a desfăşurat lucrările în 
zilele de 23, 24 și 25 februarie 2021. 
  
 La ședința  comisiei din ziua de 23 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), doamna deputat Fădor Angelica (PNL), 
domnul deputat Seres Denes (UDMR), domnul deputat Flucuș Dumitru (PNL), domnul deputat 
Tuhuț Radu-Marcel (PSD), domnul deputat Apostol Alin-Gabriel (USR PLUS) domnul 
deputat Axinia Adrian-George (AUR), domnul deputat Benga Tudor-Vlad (USR PLUS), 
domnul deputat Blaga Daniel-Codruț (USR PLUS), domnul deputat Chirilă Virgil Alin (PSD), 
doamna deputat Ciofu Cătălina (PNL), 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 
Leoreanu Laurențiu-Dan (PNL), domnul deputat Lungu Romeo-Daniel (PSD), domnul deputat 
Nacov Gheorghe (Minorități),  domnul deputat Nagy Szabolcs (UDMR), doamna deputat Peța -
Ștefănescu Eliza-Mădălina (PSD), domnul deputat Rusu Daniel-Gheorghe (AUR), domnul 
deputat Șandru Cosmin (PNL). 
 
 La lucrările comisiei din ziua de 24 februarie a.c., din numărul de 29 membri ai Comisiei 
pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului și-au înregistrat prezenţa 25 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). 
 

Bucureşti,  1 martie 2021 
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 La ședința comisiei  din ziua de 25 februarie a.c., din numărul de 29 membri ai Comisiei 
pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului și-au înregistrat prezenţa 29 deputaţi. La 
sediul Camerei Deputaților au fost prezenți doamna deputat Bucura -Oprescu Simona (PSD), 
domnul deputat Avrămescu Gabriel-Ioan (PNL), doamna deputat Fădor Angelica (PNL), 
domnul deputat Toader Bogdan-Andrei (PSD), domnul deputat Flucuș Dumitru (PNL), domnul 
deputat Tuhuț Radu -Marcel (PSD), domnul deputat Apostol Alin-Gabriel (USR PLUS) 
domnul deputat Benga Tudor-Vlad (USR PLUS), domnul deputat Blaga Daniel-Codruț (USR 
PLUS), domnul deputat Chirilă Virgil Alin (PSD), doamna deputat Ciofu Cătălina (PNL), 
domnul deputat Floroiu Ionel (PSD) a fost înlocuit de domnul deputat Coarnă Florin (PSD) în 
intervalul orar 15:00 – 15:20, doamna deputat Goleac Nicoleta-Matilda (PSD), domnul deputat 
Ivan Bogdan-Gruia (PSD), domnul deputat Kiss Janos (PNL), domnul deputat Leoreanu 
Laurențiu-Dan (PNL), domnul deputat Lungu Romeo-Daniel (PSD), domnul deputat Nacov 
Gheorghe (Minorități), doamna deputat  Peța-Ștefănescu Eliza-Mădălina (PSD), domnul 
deputat Rusu Daniel-Gheorghe (AUR), doamna deputat Stănescu Vetuța (PNL),  doamna 
deputat Thellman Christine (PNL) și domnul deputat Țachianu Marian (PSD). 
  
 Şedinţa Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului s-a desfășurat prin 
mijloace electronice și la sediul Camerei Deputaților. Ședința avut loc în data de 23 februarie 
a.c., lucrările au fost conduse de doamna deputat Simona Bucura-Oprescu, preşedintele 
comisiei.  
 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 72/ 2020 - Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.26/2020 privind modificarea şi completarea unor acte normative în materia alegerilor pentru 
Senat şi Camera Deputaţilor, precum şi unele măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a 
alegerilor parlamentare anticipate 
  2. PL.x 454 /2020 - Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii asistenţei 
sociale nr.292/2011 
  3. PL-x  535/2020 - Proiect de Lege privind alinierea la standardele europene a procesului 
de prevenire şi combatere a poleiului şi înzăpezirii pe drumurile şi căile publice din România 
  4. PL-x  541/2020 - Proiect de Lege privind dizolvarea fundaţiilor pentru tineret şi 
abrogarea Decretului-Lege nr.150/1990, Legii nr.146/2002 şi art.13 şi 14 din Legea 
nr.350/2006 
  5. PL-x  589/2020 - Proiect de Lege privind protecţia şi promovarea drepturilor familiilor 
numeroase 
  6. PL-x 595/2020 - Proiect de Lege privind transportul ecologic 
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  7. PL.x 605 /2020 - Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea art.7 din Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr.43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din 
fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de 
urgenţă 
  8. PL-x  17/2021 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernulu i 
nr.184/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr.121/2014 privind eficienţa energetic 
 
 

SESIZĂRI ÎN FOND 
 
 
  9. PL.x 294/2020/2021 - Lege privind transmiterea unui teren aflat în administrarea 
Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comuni cațiilor și în concesiunea Companiei 
Naționale de Căi Ferate C.F.R.-S. A., din domeniul public al statului în domeniul public al 
Municipiului București 
  10. PL.x 12 /2021 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.172/2020 pentru modificarea unor acte normative, aprobarea unor măsuri privind proiectele 
de mediu cu finanţare din fonduri externe nerambursabile, precum şi pentru reglementarea 
serviciului public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate urbane 
  11. PL-x 15/2021 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.175/2020 pentru completarea unor acte normative cu incidenţă în protecţia animalelor, 
precum şi pentru stabilirea unor măsuri organizatorice 
  12. PL-x 29/2021 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.190/2020 privind unele măsuri de asigurare a condiţiilor de constituire şi de depunere a 
jurământului de către autorităţile administraţiei publice locale 
  13. PL-x 65/2021 - Proiect de Lege pentru instituirea anului 2021 - ”Anul Tudor 
Vladimirescu” şi declararea lui Tudor Vladimirescu şi a Ecaterinei Teodoroiu, drept eroi ai 
naţiunii române 
  14. PL-x 96/2021 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.214/2020 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală şi pentru instituirea 
unor măsuri pentru derularea Programului naţional de dezvoltare locală etapa I   
 
 La punctul 1 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege pentru respingerea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.26/2020 privind modificarea şi completarea unor acte 
normative în materia alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor, precum şi unele măsuri 
pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor parlamentare anticipate (PL.x 72/ 2020), 
având ca obiect de reglementare modificarea şi completarea unor acte normative în materia 
alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor, precum şi unele măsuri pentru buna organizare 
şi desfăşurare a alegerilor parlamentare anticipate. Modificările vizează, în principal: 
asigurarea unei mai bune reprezentări a cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate, prin 
dublarea numărului de mandate de parlamentar aferente circumscripţiei electorale nr.43, 
perioada electorală aferentă alegerilor anticipate se reduce la 50 de zile, pentru a fi corelată cu 
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urgenţa specifică acestora, de asemenea, pentru a mări aria de selecţie a preşedinţilor birourilor 
electorale, ale secţiilor de votare şi a locţiitorilor acestora, se propune actualizarea derogării de 
la regimul incompatibilitaţilor aferente statutului funcţionarilor publici. 
 S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor organice, Camera 
Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a adoptat respingerea ordonanței de urgență, 
Consiliul Legislativ avizează negativ proiectul de lege. 
 Supus dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea 
unui aviz favorabil. 
  
 La punctul 2 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii asistenţei sociale nr.292/2011 (PL.x 454 /2020), având ca obiect de 
reglementare modificarea și completarea Legii asistenței sociale nr.292/2011, cu modificările 
și completările ulterioare, urmărindu-se completarea cadrului legal referitor la beneficiile 
sociale ce pot fi acordate copiilor aflaţi în comunităţile sărace sau în zonele vulnerabile, astfel 
încât aceştia să primească, în situaţii generate de calamităţi naturale, epidemii, pandemii, 
incendii sau accidente, şi vouchere pe care să le folosească exclusiv pentru achiziţia de 
alimente, îmbrăcăminte şi produse de igienă. 
 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 cu observații și propuneri, Consiliul 
Economic și Social  avizează favorabil proiectul de lege, Guvernul nu susținea adoptarea 
proiectului 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 privind alinierea la 
standardele europene a procesului de prevenire şi combatere a poleiului şi înzăpezirii pe 
drumurile şi căile publice din România (PL-x  535/2020), având ca obiect de reglementare 
modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.43/1997, precum şi a Legii nr.101/2006. 
Prin proiect se preconizează instituirea obligaţiei utilizării, pentru combaterea poleiului şi a 
înzăpezirii, de materiale antiderapante şi fondanţi chimici în stare granulară sau soluţie, 
precum şi interzicerea utilizării în acest scop a pietrişului, nisipului, prundişului, zgurii, 
cenuşilor, separat sau în orice amestec. Totodată, se are în vedere stabilirea şi sancţionarea 
drept contravenţii a nerespectării obligaţiilor instituite. 
 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, Consiliul Economic și Social avizează 
favorabil proiectul de lege. 
 Supus dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, întocmirea unui 
aviz negativ. 
 
 La punctul 4 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege privind dizolvarea 
fundaţiilor pentru tineret şi abrogarea Decretului-Lege nr.150/1990, Legii nr.146/2002 şi art.13 
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şi 14 din Legea nr.350/2006 (PL-x  541/2020), având ca obiect de reglementare dizolvarea 
fundaţiilor pentru tineret, sens în care se propune abrogarea Decretului-lege nr.150/1990, a 
Legii nr.146/2002, precum şi a prevederilor art.13 şi 14 din Legea nr.350/2006. De asemenea, 
se preconizează înfiinţarea unor instituţii publice de interes local sau judeţean, cu personalitate 
juridică, având ca scop prestarea de servicii publice pentru tineret. 
 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, Guvernul nu susține adoptarea  proiectului 
de lege. 
 Supus dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, întocmirea unui 
aviz favorabil. 
 
 La punctul 5 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege privind protecţia şi 
promovarea drepturilor familiilor numeroase (PL-x 589/2020), având ca obiect reglementarea 
cadrului legal pentru protecţia socială a familiilor numeroase prin instituirea unor măsuri de 
susţinere a acestora, urmărindu-se acordarea „unor facilitaţi şi beneficii economice, sociale şi 
culturale pentru familiile” care au în creştere şi îngrijire trei sau mai mulţi copii minori, 
„crearea de condiţii mai bune pentru creşterea şi îngrijirea copiilor, garantarea egalităţii în 
societate a membrilor familiilor numeroase privind accesul la bunuri şi servicii publice şi 
private, precum şi stimularea educaţiei copiilor care urmează cursurile unei forme de 
învăţământ”. 
 S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor organice, Camera 
Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a adoptat tacit proiectul de lege, Consiliul 
Legislativ avizează negativ proiectul de lege, Consiliul Economic și Social  avizează 
favorabil proiectul de lege. 
 Supus dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, amânarea 
proiectului de Lege. 
 
 La punctul 6 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege privind transportul 
ecologic (PL-x 595/2020), având ca obiect de reglementare aspecte ce ţin de transportul 
ecologic în vederea diminuării gradului de poluare, nociv pentru sănătatea populaţiei. În acest 
sens, începând cu data de 1 ianuarie 2025, autovehiculele ce prestează servicii de transport 
persoane, inclusiv cele care efectuează transport în regim de taxi, uber, dever, precum şi 
autoutilitarele, autoturismele şi autocamioanele cu masa totală sub 7,5 tone care efectuează 
distribuţie/transport de mărfuri în interiorul oraşelor trebuie să fie autovehicule verzi. Tot de la 
aceeaşi dată, pentru transportul interjudeţean şi judeţean de persoane, public sau privat, 
inclusiv pentru efectuarea curselor pentru serviciu — navetă local sau judeţean/interjudeţean, 
persoanele fizice sau juridice vor putea deţine licenţele de transport numai în condiţiile în care 
parcul total de autovehicule deţinute de transportator conţine autovehicule verzi într-un 
procent de minim 80% din flota necesară desfăşurării activităţii. 
 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 
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Legislativ avizează favorabil proiectul de lege, Consiliului Economic şi Social avizează 
favorabil proiectul de lege. 
 Supus dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, întocmirea unui 
aviz negativ. 
 
 La punctul 7 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege pentru modificarea şi 
completarea art.7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.43/2020 pentru aprobarea unor 
măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului 
COVID-19, pe perioada stării de urgenţă (PL.x 605 /2020), având ca obiect de reglementare 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.43/2020 urmărindu-se, 
potrivit expunerii de motive, următoarele: acordarea stimulentului de risc pentru personalul din 
centrele rezidenţiale, izolat preventiv la locul de muncă, stabilirea cuantumului la 2500, brut, 
pentru toată perioada, asigurarea resurselor financiare de la bugetul de stat, prin bugetul 
Ministerului Muncii și Protecției Sociale, implicarea Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi 
Inspecţie Socială în centralizarea datelor referitoare la furnizorii de servicii şi trimiterea 
acestora la Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale pentru efectuarea plăţii, decontarea 
cheltuielilor Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale din fondurile europene aferente 
Programului operaţional „Capital uman”, conform regulilor de eligibilitate stabilite la nivelul 
programului şi, respectiv, al ghidurilor solicitantului. 
 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 negativ 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 negativ. 
  
 La punctul 8 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.184/2020 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.121/2014 privind eficienţa energetică (PL-x 17/2021), având ca obiect de reglementare 
modificarea şi completarea Legii nr.121/2014, în vederea asigurării unui cadru legislativ 
coerent în domeniul eficienţei energetice şi îndeplinirii de către România a obligaţiilor ce 
decurg din calitatea sa de stat membru al Uniunii Europene. 
 S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor ordinare, Camera 
Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a adoptat tacit proiectul de lege, Consiliul 
Legislativ avizează negativ proiectul de ordonanță de urgență,  Consiliul Economic și Social 
avizează favorabil proiectul de ordonanță de urgență. 
 Supus dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea 
unui aviz favorabil. 
 
 La punctul 9 al ordinii de zi, a fost prezentată Legea privind transmiterea unui teren aflat 
în administrarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor și în 
concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate C.F.R. -S. A., din domeniul public al statului 
în domeniul public al Municipiului București  (PL.x 294/2020/2021), având ca obiect de 
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reglementare transmiterea unui teren aferent liniei C.F. Bucureşti Progresu-Bucureşti 
Cotroceni, aflat în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.” – S.A., din 
domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi 
Comunicaţiilor, în domeniul public al municipiului Bucureşti. Potrivit expunerii de motive, 
acest transfer ar fi necesar pentru a se putea implementa o serie de proiecte de utilitate publică 
pe porţiunea dintre pasajul Toporaşi şi pasajul Carol, în conformitate cu Strategia locală de 
Dezvoltare Durabilă a Sectorului 5, aceste proiecte de utilităţi publice propunând o nouă arteră 
carosabilă de categoria I pe direcţia Nord-Sud, sub forma bulevardului Rocar, între pasajul 
Toporaşi şi pasajul Rahova. 
 S-a arătat că Legea se încadrează în categoria legilor organice, Camera Deputaţilor este 
Cameră Decizională, Senatul a respins Legea. 
 Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului a fost sesizată pentru 
dezbatere în fond și întocmirea u nui raport comun cu Comisia juridică, de disciplină și 
imunități, Comisia pentru constituționalitate și Comisia pentru transporturi și infrastructură. 
 Supus dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea 
unui raport preliminar de respingere a Legii. 
 
 La punctul 10 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.172/2020 pentru modificarea unor acte normative, 
aprobarea unor măsuri privind proiectele de mediu cu finanţare din fonduri externe 
nerambursabile, precum şi pentru reglementarea serviciului public inteligent alternativ pentru 
procesarea apelor uzate urbane (PL.x 12 /2021), având ca obiect de reglementare instituirea 
cadrului general privind serviciul public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate 
urbane, în vederea conformării la legislaţia europeană privind epurarea apelor uzate pentru 
unităţile administrativ teritoriale care nu îndeplinesc condiţiile de racordare la reţeaua de 
canalizare prevăzute de Regulamente/Directive Europene pentru aglomerare urbană. Totodată, 
se reglementează o serie de măsuri de sprijin pentru operatorii regionali de apă, în contextul în 
care utilizatorii serviciului plătesc cu întârziere sau amână plata facturilor aferente serviciului, 
ceea ce, pe termen scurt şi mediu, poate afecta grav situaţia economică a acestora, cu posibile 
consecinţe chiar şi pe termen lung, periclitând implementarea proiectelor 
 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. 
 Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului a fost sesizată pentru 
dezbatere în fond și întocmirea unui raport comun cu Comisia pentru industrii și servicii. 
 Supus dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, amânarea 
proiectului de Lege. 
 
 La punctul 11 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.175/2020 pentru completarea unor acte normative cu 
incidenţă în protecţia animalelor, precum şi pentru stabilirea unor măsuri organizatorice (PL-x 
15/2021), având ca obiect de reglementare completarea unor acte normative cu incidenţă în 
protecţia animalelor, precum şi stabilirea unor măsuri organizatorice în acest domeniu. Astfel, 
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se propun intervenţii asupra Legii nr.205/2004 şi a Legii nr.360/2002, în sensul introducerii 
unor măsuri care vizează protecţia temporară a animalelor aflate într-o situaţie de pericol, 
urmând ca poliţiştii din cadrul Poliţiei Române să emită de îndată un ordin de plasare a 
animalului într-un adăpost pentru o perioadă de 45 de zile. 
 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, Consiliul Economic și Social avizează 
favorabil proiectul de lege, Consiliul Suprem de Apărare al Țării  avizează favorabil 
proiectul de lege. 
 Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului a fost sesizată pentru 
dezbatere în fond și întocmirea unui raport comun cu Comisia pentru agricultură, silvicultură, 
industrie alimentară şi servicii specifice și Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă 
naţională. 
 Supus dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, amânarea 
proiectului de Lege. 
 
 La punctul 12 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.190/2020 privind unele măsuri de asigurare a 
condiţiilor de constituire şi de depunere a jurământului de către autorităţile administraţiei 
publice locale (PL-x 29/2021), având ca obiect de reglementare unor măsuri de asigurare a 
condiţiilor de constituire şi de depunere a jurământului de către autorităţile administraţiei 
publice locale având în vedere evoluţia pandemiei de COVID-19. 
 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, Consiliului 
Legislativ avizează favorabil proiectul de lege. 
 Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului a fost sesizată  pentru 
dezbatere în fond și întocmirea unui raport comun cu Comisia juridică, de disciplină și 
imunități. 
 Supus dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea 
unui raport preliminar de adoptare. 
 
 La punctul 13 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege pentru instituirea anului 
2021 - ”Anul Tudor Vladimirescu” şi declararea lui Tudor Vladimirescu şi a Ecaterinei 
Teodoroiu, drept eroi ai naţiunii române (PL-x 65/2021), având ca obiect de reglementare 
instituirea anului 2021 - „Anul Tudor Vladimirescu” şi, totodată, declararea lui Tudor 
Vladimirescu şi a Ecaterinei Teodoroiu, drept eroi ai naţiunii române. 
 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, Consiliul Economic şi Social avizează 
favorabil proiectul de lege. 
 Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului a fost ses izată pentru 
dezbatere în fond și întocmirea unui raport comun cu Comisia pentru cultură, arte, mijloace de 
informare în masă. 
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 Supus dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea 
unui raport comun de adoptare cu amendamente admise. 
 
 La punctul 14 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.214/2020 privind modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de 
dezvoltare locală şi pentru instituirea unor măsuri pentru derularea Programului naţional de 
dezvoltare locală etapa I (PL-x 96/2021), având ca obiect de reglementare modificarea şi 
completarea art.10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.28/2013, în vederea schimbării 
mecanismului de implementare a Programului naţional de dezvoltare locală, astfel încât să se 
asigure beneficiarilor posibilitatea gestionării contractelor de achiziţii publice atribuite pentru 
realizarea obiectivelor de investiţii finanţate prin program, în acord cu fondurile aflate la 
dispoziţia acestora în orice moment, fără a se mai institui condiţionarea finanţării acestora de 
sumele reprezentând credite bugetare, aprobate prin legile bugetare anuale în bugetul 
Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei. 
 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 raport de adoptare.  
 
  Ședința din data 25 februarie a.c. a Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea 
teritoriului s-a desfășurat în ședință comună cu Comisia pentru administraţie publică de la 
Senat, și a fost condusă alternativ de doamna deputat Bucura-Oprescu Simona, președinte al 
Comisiei pentru administrație pub lică și amenajarea teritoriului și  de domnul senator Császár 
Károly Zsolt, președinte al Comisiei pentru administraţie publică de la Senat. 
 
  Pe ordinea de zi a şedinţei comune a figurat PLx. 109/2021 - Proiectul Legii bugetului de 
stat pe anul 2021 
 
 La punctul de pe ordinea a ședinței comune a fost prezentat Proiectul Legii bugetului de 
stat pe anul 2021 având ca obiect de reglementare prevederea şi autorizarea pentru anul 
bugetar 2021 a veniturilor pe capitole şi subcapitole şi cheltuielilor pe destinaţii şi pe 
ordonatori principali de credite pentru bugetul de stat, a bugetelor Fondului naţional unic de 
asigurări sociale de sănătate, creditelor externe, fondurilor externe nerambursabile şi 
activităţilor finanţate integral din venituri proprii. Pentru anul 2021, bugetul de stat se 
stabileşte la venituri în sumă de 173.700,8 milioane lei, iar la cheltuieli în sumă de 326.407,2 
milioane lei credite de angajament şi în sumă de 261.050,5 milioane lei credite bugetare, cu un 
deficit de 87.349,7 milioane lei. 
 S-a arătat că proiectul Legii se încadrează în categoria legilor ordinare, Camera 
Deputaţilor și Senatul României sunt Camere Decizionale, Consiliul Legislativ a avizat 
favorabil proiectul Legii, Consiliul Economic și Social a avizat nefavorabil proiectul Legii. 



 10 
 

 In cadrul dezbaterilor au fost analizate proiectele de buget ale Ministerului Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației  (Anexa 3/15), Secretariatului General al Guvernului 
(Anexa 3/13) și Autorității Electorale Permanente (Anexa 3/48), precum și amendamentele 
depuse de deputați și senatori. 
  In urma dezbaterii și a opiniilor exprimate, membrii comisiilor au hotărât, cu majoritate de 
voturi, avizarea favorabilă a proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2021 cu 
amendamentele respinse cuprinse în anexa avizului. 
 
  În ziua de 24 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 


