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AMENAJAREA TERITORIULUI  
 
 

 
PROCES VERBAL 

din zilele de 23, 24 și 25 martie 2021 
 
 Comisia pentru administraţie publică și amenajarea teritoriului şi -a desfăşurat lucrările în 
zilele de 23, 24 și 25 martie 2021. 
  
 La ședința comisiei  din ziua de 23 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), doamna deputat Fădor Angelica (PNL), 
domnul deputat Seres Denes (UDMR), 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 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), domnul deputat Rusu 
Daniel-Gheorghe (AUR), domnul deputat Șan dru Cosmin (PNL), doamna deputat Thellman 
Christine (PNL) și domnul deputat Țachianu Marian (PSD). 
 
 La ședința comisiei  din ziua de 24 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), doamna deputat Fădor Angelica (PNL), 
domnul deputat Seres Denes (UDMR) a fost înlocuit de domnul deputat Szabo Odon (UDMR), 
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 Benga Tudor-Vlad 
(USR), 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), 

Bucureşti,  1 aprilie 2021 

nicoleta.toma
Conform cu originalul



 2 
 

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 
Stănescu Vetuța (PNL),  domnul deputat Șan dru Cosmin (PNL), doamna deputat Thellman 
Christine (PNL) și domnul deputat Țachianu Marian (PSD). 
 
 La lucrările comisiei din ziua de 25 martie a.c., din numărul de 29 membri ai Comisiei 
pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului și-au înregistrat prezenţa 23 deputaţi, 
neparticipând la lucrările comisiei domnul deputat Toader Bogdan-Andrei (PSD), doamna 
deputat Cambera Oana-Alexandra (USR PLUS), domnul deputat Apostol Alin-Gabriel (USR 
PLUS), domnul deputat Benga Tudor-Vlad (USR PLUS), domnul deputat Blaga Daniel-Codruț 
(USR PLUS) și domnul deputat Rusu Daniel-Gheorghe (AUR). 
  
 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 martie 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 57/2021 - Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea LEGII nr.60 din 23 
septembrie 1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice 
  2. PL-x 59/2021 - Proiect de Lege privind identificarea distinctă şi promovarea produselor 
agricole şi alimentare de natură a indica originea geografică, locală, naţională sau regională, 
istorică sau tradiţională, pe teritoriul României 
  3. PL-x 60/2021 - Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.46/2008 privind Codul silvic 
  4. PL.x 79/2021 - Propunere legislativă pentru completarea art.12 din Legea nr.1/2011 a 
educaţiei naţionale 
  5. PL-x 115/2021 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.226/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative şi prorogarea unor termene 
  6. PL-x 117/2021 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea şi plata personalului implicat în procesul de 
vaccinare împotriva COVID 19 şi stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii 
 

SESIZĂRI ÎN FOND 
 
  7. PLx 83/2020 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.90/2019 privind stabilirea unor măsuri Ia nivelul administraţiei publice centrale 
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  8. 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   
 
 La punctul 1 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege pentru modificarea şi 
completarea LEGII nr.60 din 23 septembrie 1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor 
publice (PL-x 57/2021), având ca obiect de reglementare modificarea si completarea Legii 
nr.60/1991. Potrivit expunerii de motive, scopul proiectului este acela de a asigura şi facilita 
exercitarea dreptului fundamental al cetăţenilor de a organiza şi participa la mitinguri, 
demonstraţii, procesiuni sau orice alte întruniri. 
 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 unanimitate de voturi, amânarea 
inițiativei legislative. 
  
 La punctul 2 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege privind identificarea 
distinctă şi promovarea produselor agricole şi alimentare de natură a indica originea geografică, 
locală, naţională sau regională, istorică sau tradiţională, pe teritoriul României (PL-x 59/2021), 
având ca obiect de reglementare stabilirea condiţiilor de identificare distinctă şi promovare a 
produselor agricole şi alimentare de natură a indica originea geografică, locală, naţională sau 
regională, istorică sau tradiţională, pe teritoriul României, precum şi utilizarea culorilor 
drapelului naţional sau însemnelor de stat, cu aceeaşi destinaţie. 
 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 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 3 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege pentru modificarea Legii 
nr.46/2008 privind Codul silvic (PL-x 60/2021), având ca obiect de reglementare modificarea 
Legii nr.46/2008, în vederea îmbunătăţirii unor prevederi referitoare la regenerarea unor 
suprafeţe din fondul forestier, precum şi la mărirea gradului de accesibilitate a fondului 
forestier. 
 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 negativ proiectul de lege, Guvernul nu susține adoptarea  inițiativei 
legislative. 
 Supus dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, amânarea 
inițiativei legislative. 
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 La punctul 4 al ordinii de zi, a fost prezentată propunerea legislativă pentru completarea 
art.12 din Legea nr.1/2011 a educaţiei naţionale (PL.x 79/2021), având ca obiect de 
reglementare completarea art.12 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, în sensul instituirii 
gratuităţii transportului local al elevilor către unităţile de învăţămînt, fie de către regiile sau 
societăţile de transport local din subordinea primăriilor, fie prin organizarea de curse de 
transport şcolar, în cazul municipiilor sau oraşelor cu un număr de peste 50 000 de locuitori. 
 S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor organice, Camera 
Deputaţilor este prima Cameră sesizată, Consiliul Legislativ avizează favorabil propunerea 
legislativă, Consiliul Economic și Social avizează favorabil propunerea legislativă. 
 Supusă dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea 
unui aviz negativ. 
 
 La punctul 5 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.226/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene (PL-x 115/2021), 
având ca obiect de reglementare instituirea unor măsuri fiscal-bugetare, precum şi 
modificarea şi completarea unor acte normative. 
 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, amânarea 
inițiativei legislative. 
 
 La punctul 6 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea şi plata 
personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID 19 şi stabilirea unor măsuri în 
domeniul sănătăţii (PL-x 117/2021), având ca obiect de reglementare crearea cadrului legal 
pentru recrutarea şi plata personalului implicat în activitatea de vaccinare, necesare pentru 
asigurarea la nivel naţional a unei imunizari optime la nivelul populaţiei, precum și alte măsuri 
în domeniul sănătații. 
 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 cu observații și propuneri. 
 Supus dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea unui 
aviz favorabil. 
 
 La punctul 7 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.90/2019 privind stabilirea unor măsuri Ia nivelul 
administraţiei publice centrale (PLx 83/2020), având ca obiect de reglementare stabilirea unor 
măsuri la nivelul administraţiei publice centrale. În acest sens, începând cu data de 30 ianuarie 
2020, Autoritatea pentru Digitalizarea României, structură cu personalitate juridică, aflată în 
coordonarea prim-ministrului, preia de la Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi 
Comunicaţiilor, atribuţiile şi personalul Organismului Intermediar pentru Promovarea Societăţii 
Informaţionale şi ale Unităţii de Implementare Proiecte (UIP)-POAT. 
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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. 
 Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului a fost sesizată pentru 
dezbatere în fond și întocmirea unui raport comum cu Comisia pentru tehnologia informaţiei şi 
comunicaţiilor. 
 Supus dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea unui 
raport preliminar suplimentar de menținere a raportului inițial de adoptare. 
 
 La punctul 8 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul 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 (PL-x 407/2020), având ca obiect de reglementare organizarea şi funcţionarea 
Corpului de control al Prim-Ministrului, structură în cadrul aparatului de lucru al Guvernului, 
fără personalitate juridică, în subordinea Prim-ministrului, finanţată de la bugetul de stat prin 
bugetul Secretariatului General al Guvernului. Totodată, prin proiect se preconizează şi 
instituirea unor măsuri de îmbunătăţire a activităţii Corpului de control al Prim-Ministrului. 
 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 unanimitate de voturi, amânarea 
inițiativei legislative. 
 
 Şedinţa Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului s-a desfășurat în 
ședință comună cu Comisia pentru buget, finanțe și bănci, Comisia pentru muncă și protecție 
socială și Comisia juridică, de disciplină și imunități prin mijloace electronice și la sediul 
Camerei Deputaților.  Ședința avut loc în data de 24 martie a.c., lucrările au fost conduse de 
domnul deputat Szabo Odon.  
 Domnul deputat Szabo Odon a supus la vot ordinea de zi a ședinței comune.  
 Ordinea de zi a ședinței comune a fost adoptată cu unanimitate de voturi.  
 
 Pe ordinea de zi a şedinţei online au figurat următoarele puncte: 
 

AVIZE 
 
 1. PL.x 470/2019 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.63/2019 pentru completarea art.61 alin.(2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.57/2019 privind Codul administrativ 
 
  
 La punctul 1 al ordinii de zi comune, a fost prezentat proiectul de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.63/2019 pentru completarea art.61 alin.(2) 
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ (PL.x 
470/2019), având ca obiect de reglementare completarea art.61 alin.(2) din Ordonanţa de 
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urgenţă a Guvernului nr.57/2019, în sensul ca atribuţia de ordonator principal de credite a 
ministrului să fie exercitată de către secretarul general al ministerului, înalt funcţionar public, 
pentru asigurarea stabilităţii funcţionării ministerului, pe perioada vacanţei funcţiei de ministru 
sau în situaţia imposibilităţii exercitării de către acesta a funcţiei. 
 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 favorabil proiectul de lege. 
 Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului a fost sesizată pentru 
dezbatere în fond și întocmirea unui raport comum cu Comisia pentru buget, finanțe și bănci, 
Comisia pentru muncă și protecție socială și Comisia juridică, de disciplină și imunități. 
 Supus dezbaterilor, membrii comisiilor au hotărât, cu majoritate de voturi, întocmirea unui 
raport comun de adoptare cu amendamente admise. 
 

În ziua de 25 martie 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 


