
 

       
Parlamentul României    

Camera Deputaţilor  
COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ ŞI  

AMENAJAREA TERITORIULUI  
 
 

 
PROCES VERBAL 

din zilele de 16, 17 și 18 martie 2021 
 
 Comisia pentru administraţie publică și amenajare a teritoriului şi-a desfăşurat lucrările în 
zilele de 16, 17 și 18 martie 2021. 
  
 La ședința comisiei  din ziua de 16 martie 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), domnul deputat Seres Denes (UDMR), 
domnul deputat Toader Bogdan-Andrei (PSD), doamna deputat Cambera Oana-Alexandra 
(USR PLUS), 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 Blaga Daniel-Codruț (USR PLUS), domnul deputat Chirilă 
Virgil Alin (PSD), doamna deputat Ciofu Cătălina (PNL), 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), doamna deputat Peța-Ștefănescu Eliza-Mădălina (PSD), domnul deputat Rusu 
Daniel-Gheorghe (AUR), domnul deputat Șan dru Cosmin (PNL), doamna deputat Thellman 
Christine (PNL) și domnul deputat Țachianu Marian (PSD). 
 
 La lucrările comisiei din zilele de 17 și 18 martie 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).  
  
 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 16 martie 
a.c., lucrările au fost conduse de doamna deputat Simona Bucura-Oprescu, preşedintele 
comisiei.  

Bucureşti,  23 martie 2021 

nicoleta.toma
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 589/2020 - Proiect de Lege privind protecţia şi promovarea drepturilor familiilor 
numeroase 
  2. PL-x 87/2021 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.208/2020 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.70/2011 privind 
măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece 
  3. PL.x 97/2021 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.225/2020 privind modificarea unor acte normative şi stabilirea unor măsuri în domeniul 
agriculturii 
  4. PL-x 106/2021 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.1/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi adoptarea unor măsuri necesare pentru 
înfiinţarea Punctului Naţional de Acces, conform regulamentelor delegate de completare a 
Directivei 2010/40/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 iulie 2010 privind 
cadrul pentru implementarea sistemelor de transport inteligente în domeniul transportului rutier 
şi pentru interfeţele cu alte moduri de transport 
 

SESIZĂRI ÎN FOND 
 
  5. PL.x 414/2019/2020 - Lege privind trecerea unor terenuri din domeniul public al 
statului şi administrarea Ministerului Apelor şi Pădurilor - Regia Naţională a Pădurilor - 
Romsilva, în domeniul public al Municipiului Slatina şi în administrarea Consiliului Local al 
Municipiului Slatina. 
  6. 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 
  7. PL.x 103/2021 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.217/2020 pentru modificarea art.9 din Ordonanţa Guvernului nr.88/2001 privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă 
  8. PL.x 107/2021 - Proiect de Lege privind aderarea Secretariatului General al Guvernului 
la Reţeaua Europeană a Consiliilor Europene de Mediu şi Dezvoltare Durabilă (EEAC) şi 
aprobarea plăţii cotizaţiei anuale de participare a Secretariatului General al Guvernului, 
precum şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor 
la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte   
 
 La punctul 1 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 
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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 majoritate de voturi, întocmirea unui 
aviz favorabil. 
  
 La punctul 2 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.208/2020 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece (PL-x  
87/2021), având ca obiect de reglementare modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.70/2011, în sensul majorării nivelului maxim de venituri în funcţie de care se poate acorda 
ajutorul pentru încălzirea locuinţei în perioada sezonului rece. 
 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 3 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.225/2020 privind modificarea unor acte normative şi 
stabilirea unor măsuri în domeniul agriculturii (PL.x 97/2021), având ca obiect de 
reglementare prorogarea unor termene, respectiv amânarea obligativităţii de realizare şi 
implementare a amenajamentelor pastorale până la data de 1 ianuarie 2022 (art.10 alin.(1) din 
Ordonanţa de urgenţă nr.34/2013); aplicarea Legii nr.509/2006 se suspendă în perioada 1 
ianuarie 2021 - 31 decembrie 2021; termenul de intrare în vigoare a Legii nr.133/2019 se 
prorogă până la data de 1 iulie 2021; termenul de intrare în vigoare a Legii nr.236/2020 se 
prelungeşte până la data de 1 ianuarie 2022; prelungirea licenţei pentru transport în comun 
până pe 31.03.2021; adoptarea unor măsuri în ceea ce priveşte instalarea echipamentelor de 
măsură a cantităţilor de apă utilizate/evacuate. 
 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 ordonanță de urgență. 
 Supus dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea 
unui aviz favorabil. 
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 La punctul 4 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.1/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi 
adoptarea unor măsuri necesare pentru înfiinţarea Punctului Naţional de Acces, conform 
regulamentelor delegate de completare a Directivei 2010/40/UE a Parlamentului European şi a 
Consiliului din 7 iulie 2010 privind cadrul pentru implementarea sistemelor de transport 
inteligente în domeniul transportului rutier şi pentru interfeţele cu alte moduri de transport 
(PL-x 106/2021), având ca obiect de reglementare înfiinţarea Punctului Naţional de Acces, 
numit în continuare PNA, de către Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii. PNA constituie 
o interfaţă digitală unică prin intermediul căreia se colectează, prelucrează şi diseminează date 
sau informaţii care vor oferi posibilitatea de a furniza servicii de informaţii referitoare la locuri 
de parcare sigure şi securizate pentru camioane şi vehicule comerciale, informaţii minime 
universale în materie de trafic legate de siguranţa rutieră, servicii de informare în timp real cu 
privire la trafic şi servicii de informare cu privire la călătoriile multimodale. Punctul de acces 
poate oferi posibilitatea de a furniza serviciul de informaţii la nivel transfrontalier. Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii, prin CNAIR, este desemnat administratorul PNA. Proiectul 
creează cadrul pentru punerea în aplicare a Regulamentului Delegat (UE) nr.886/2013 al 
Comisiei din 15 mai 2013 de completare a Directivei 2010/40/UE a Parlamentului European şi 
a Consiliului în ceea ce priveşte datele şi procedurile pentru furnizarea către utilizatori, în mod 
gratuit, atunci când este posibil, a unor informaţii minime universale în materie de trafic 
referitoare la siguranţa rutieră, a Regulamentului Delegat (UE) nr.885/2013 al Comisiei din 15 
mai 2013 de completare a Directivei 2010/40/UE a Parlamentului European şi a Consiliului 
privind STI în ceea ce priveşte furnizarea de servicii de informaţii referitoare la locuri de 
parcare sigure şi securizate pentru camioane şi vehicule comerciale, a Regulamentului Delegat 
(UE) nr.2015/962 al Comisiei din 18 decembrie 2014 de completare a Directivei 2010/40/UE a 
Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte prestarea la nivelul UE a unor 
servicii de informare în timp real cu privire la trafic, precum şi a Regulamentului Delegat (UE) 
nr.2017/1926 al Comisiei din 31 mai 2017 de completare a Directivei 2010/40/UE a 
Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte furnizarea la nivelul UE a unor 
servicii de informare cu privire la călătoriile multimodale. 
 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 5 al ordinii de zi, a fost prezentată Legea privind trecerea unor terenuri din 
domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Apelor şi Pădurilor - Regia Naţională 
a Pădurilor - Romsilva, în domeniul public al Municipiului Slatina şi în administrarea 
Consiliului Local al Municipiului Slatina (PL.x 414/2019/2020), având ca obiect de 
reglementare trecerea unor terenuri, aflate în administrarea Ministerului Apelor şi Pădurilor - 
Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, din domeniul public al statului, în domeniul privat al 
statului, precum şi transmiterea acestora, cu titlu gratuit, din domeniul privat al statului în 
domeniul privat al municipiului Slatina şi în administrarea Consiliului local al municipiului 
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Slatina, în vederea realizării obiectivului de investiţii „Construire drum legătură între zonele 
industriale”. 
 S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor ordinare, Camera 
Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a respins Legea, Consiliul Legislativ 
avizează favorabil proiectul de lege, Guvernul nu susține adoptarea Legii. 
 Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului a fost sesizată pentr u 
dezbatere în fond și întocmirea unui raport comum cu Comisia pentru 
constituționalitate,Comisia juridică, de disciplină și imunități și Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice. 
 Supusă dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea 
unui raport preliminar de respingere a Legii.  
 
 La punctul 6 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.172/2020 pentru modificarea u nor 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 reglementările în domeniul 
Politicii regionale şi coordonării instrumentelor structurale, precum şi cu Politica în domeniul 
mediului, segmentul legislativ - poluare şi prejudicii, sector - protecţia şi gospodărirea apelor. 
 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 teritori ului a fost sesizată pentru 
dezbatere în fond și întocmirea unui raport comum cu Comisia pentru industrii și servicii. 
 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 privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.217/2020 pentru modificarea art.9 din Ordonanţa 
Guvernului nr.88/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice 
comunitare pentru situaţii de urgenţă (PL.x 103/2021), având ca obiect de reglementare 
modificarea art.9 din Ordonanţa Guvernului nr.88/2001, în sensul ca sediul Inspectoratului 
General pentru Situaţii de Urgenţă să fie în municipiul Bucuresti sau în localităţile limitrofe. 
 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. 
 Comisia pentru administrație publică și am enajarea teritoriului a fost sesizată pentru 
dezbatere în fond și întocmirea unui raport comum cu Comisia pentru apărare, ordine publică 
şi siguranţă naţională. 
 Supus dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea 
unui raport comun de adoptare. 
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 La punctul 8 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege privind aderarea 
Secretariatului General al Guvernului la Reţeaua Europeană a Consiliilor Europene de Mediu 
şi Dezvoltare Durabilă (EEAC) şi aprobarea plăţii cotizaţiei anuale de participare a 
Secretariatului General al Guvernului, precum şi completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale 
interguvernamentale la care România este parte (PL.x 107/2021), având ca obiect de 
reglementare aderarea Secretariatului General al Guvernului la Reţeaua Europeană a 
Consiliilor Europene de Mediu şi Dezvoltare Durabilă (EEAC), prin Departamentul pentru 
dezvoltare durabilă, care coordonează implementarea Strategiei Naţionale pentru Dezvoltarea 
Durabilă a României 2030, la nivel naţional şi îşi desfăşoară activitatea în finanţarea 
Secretariatul General al Guvernului. Sumele necesare plăţii cotizaţiei anuale se vor asigura de 
la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, pentru Departamentul 
pentru dezvoltare durabilă. 
 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. 
 Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului a fost sesizată pentru 
dezbatere în fond și întocmirea unui raport. 
 Supus dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea 
unui raport comun de adoptare.  
 
 În zilele de 17 și 18 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 


