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PROCES VERBAL 

din zilele de 30, 31 martie și 1 aprilie 2021 
 
 Comisia pentru administraţie publică și amenajarea teritoriului şi -a desfăşurat lucrările în 
zilele de 30, 31 martie și 1 aprilie 2021. 
  
 La ședința comisiei  din ziua de 30 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 nu au fost prezenți doamna deputat Angelica Fădor (PNL) , domnul 
deputat Tudor-Vlad Benga (USR) și doamna deputat Eliza-Mădălina Peța-Ștefănescu (PSD).  
 
 La lucrările comisiei din ziua de 31 martie a.c., din numărul de 29 membri ai Comisiei 
pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului și-au înregistrat prezenţa 24 deputaţi, 
neparticipând la lucrările comisiei doamna deputat Angelica Fădor (PNL), doamna deputat 
Alexandra Cambera-Oana (USR PLUS), domnul deputat Tudor-Vlad Benga (USR), domnul 
deputat Daniel-Codruț Blaga (USR PLUS) și doamna deputat Eliza-Mădălina Peța-Ștefănescu 
(PSD). 
 
 La lucrările comisiei din ziua de 1 aprilie 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 doamna deputat Angelica Fădor (PNL), doamna deputat 
Alexandra Cambera-Oana (USR PLUS), domnul deputat Alin-Gabriel Apostol (USR PLUS), 
domnul deputat Tudor-Vlad Benga (USR), domnul deputat Daniel-Codruț Blaga (USR PLUS) 
și doamna deputat Eliza-Mădălina Peța-Ștefănescu (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 30 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: 
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AVIZE 
 
  1. PL-x 538/2020 - Proiect de Lege privind achiziţionarea produselor alimentare din 
producţie autohtonă 
  2. PL.x 71/ 2021 - Proiect de Lege privind unele măsuri de sprijin financiar pentru 
structurile sportive de interes general și național puternic afectate în contextul crizei COVID-
19,  acordate de la administrația publică centrală sau locală, fonduri nerambursabile și din 
bugetul de stat 
  3. PL-x 76/2021 - Proiect de Lege pentru modificarea art.34 din Legea îmbunătăţirilor 
funciare nr.138/2004 
  4. 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 
  5. PL-x 122/2021 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.7/2021 pentru modificarea şi completarea 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 
 
  6. PL.x 413/2017 - Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.32 din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele publice locale 
  7. PL-x 70/2021 - Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.114/1996 
(republicată) privind locuinţele 
  8. 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   
 
 La punctul 1 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 
amânarea inițiativei legislative. 
  
 La punctul 2 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 
amânarea inițiativei legislative. 
 
 La punctul 3 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 
amânarea inițiativei legislative.  
 
 La punctul 4 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. 
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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 majoritate de voturi, întocmirea unui 
aviz favorabil. 
 
 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 122/2021), 
având ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.3/2021, pentru asigurarea la nivel naţional a unei imunizări optime la nivelul 
populaţiei. Astfel, este preconizată organizarea de centre de vaccinare împotriva COVID-19 în 
cadrul unităţilor sanitare din reţeaua proprie a Ministerului Apărării Naţionale, care să 
funcţioneze în interiorul acestora sau în unităţi militare, în condiţiile prevăzute în Strategia de 
vaccinare împotriva COVID -19 în România, aprobată prin Hotărârea Guvernului 
nr.1031/2020, cu modificările şi completările ulterioare. 
 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[ propunerea legislativă pentru modificarea 
alin.(1) al art.32 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale (PL.x 413/2017), având 
ca obiect de reglementare modificarea art.32 alin.(1) lit.a) şi b) din Legea nr.273/2006, în 
sensul modificării cotelor defalcate din impozitul pe venit, astfel: 45,75% la bugetele locale ale 
comunelor, oraşelor şi municipiilor pe al căror teritoriu îşi desfăşoară activitatea plătitorii de 
venit (în prezent, procentul este de 41,75%), şi, respectiv, 13,25% la bugetul local al judeţului 
(în prezent, procentul este de 11,25%), precum şi al eliminării excepţiei impozitului pe venituri 
din pensii, în sensul rămânerii acestuia în baza de defalcare a bugetului local. 
 S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor ordinare, Camera 
Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a adoptat respins propunerea legislativă, 
Consiliul Legislativ avizează favorabil propunerea legislativă. 
 Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului a fost sesizată pentru 
dezbatere în fond și întocmirea unui raport comum cu Comisia pentru buget, finanţe şi bănci. 
 Supus dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea unui 
raport comun de respingere. 
 
 La punctul 7 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 
amânarea inițiativei legislative. 
 
 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 
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acestuia (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 comum cu Comisia pentru industrii și servicii. 
 Supus dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, întocmirea unui 
raport preliminar de adoptare cu amendamente admise.  
 

În zilele de 31 martie respectiv 1 aprilie 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 


