
 

       
Parlamentul României    

Camera Deputaţilor  
COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ ŞI  

AMENAJAREA TERITORIULUI  
 
 

 
PROCES VERBAL 

din zilele de 20, 21 și 22 aprilie 2021 
 
 Comisia pentru administraţie publică și amenajarea teritoriului şi -a desfăşurat lucrările în 
zilele de 20, 21 și 22 aprilie 2021. 
  
 La ședința comisiei  din ziua de 20 aprilie 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 domnul deputat Benga Tudor-Vlad (USR) și 
doamna deputat Goleac Nicoleta-Matilda (PSD). 
 
 La lucrările comisiei din zilele de 21 și 22 aprilie 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 Alexandra Cambera-Oana (USR 
PLUS), domnul deputat Alin-Gabriel Apostol (USR PLUS), domnul deputat Tudor-Vlad Benga 
(USR) și domnul deputat Daniel-Codruț Blaga (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 20 aprilie 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 şedinţei a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 
 
 Pe ordinea de zi a şedinţei online au figurat următoarele puncte: 
 

AVIZE 
 
  1. PL-x 603/2020 - Proiect de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.153/2020 pentru instituirea unor măsuri fiscale de stimulare a menţinerii/creşterii 
capitalurilor proprii, precum şi pentru completarea unor acte normative 
  2. PL-x  55/2021 - Proiect de Lege pentru stabilirea datei alegerilor pentru Senat şi Camera 
Deputaţilor, ca urmare a încetării mandatului Parlamentului ales în anul 2016, precum şi a unor 
măsuri pentru buna organizare a acestora 
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  3. PL-x 67/2021 - Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.208 din 20 
iulie 2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi 
funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente 
  4. PL-x 136/2021 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.11/2021 pentru aprobarea schemelor de plăţi şi a unor instrumente de garantare care se aplică 
în agricultură în anii 2021 şi 2022 
  5. PL-x  140/2021 - Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.15/1999 
privind înfiinţarea Şcolii Superioare de Aviaţie Civilă şi abrogarea art.X alin.(4) din Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr.83/2016 privind unele măsuri de eficientizare a implementării 
proiectelor de infrastructură de transport, unele măsuri în domeniul transporturilor, precum şi 
pentru modificarea şi completarea unor acte normative 
 

SESIZĂRI ÎN FOND 
 
  6. PL.x 527/2019/2021 - Lege privind trecea unor bunuri imobile din domeniul public al 
statului și din administrarea Administrației Naționale "Apele Române"- Administrația Bazinală 
de Apă Dobrogea-Litoral în domeniul public al comunelor Ceatalchioi și Crișan, județul Tulcea 
  7. PL.x 568/2019/2021 - Lege pentru trecerea unui imobil din domeniul public al statului și 
din administrarea Instotuției Prefectului -județul Vrancea, în domeniul public al Județului 
Vrancea și în administrarea Consiliului Județean Vrancea 
  8. PL.x 641/2019/2021 - Lege privind unele măsuri de regim fiscal derogatoriu aplicabil 
anumitor terenuri, construcții edificate pe acestea și anumitor activități economice autorizate 
  9. PL.x 612/2020/2021 - Lege privind transmiterea unui imobil din domeniul public al 
statului și din administrarea Agenției Domeniilor Statului, în domeniul public al orașului 
Odobești, județul Vrancea 
  10. PL-x 571/2010 - Proiect de Lege pentru completarea alineatului (17) al art.48 din 
Legea nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii 
administraţiei publice locale nr.215/2001 şi a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali 
  11. PL-x 334/2011 - Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea art.48 din Legea 
nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii 
administraţiei publice locale nr.215/2001 şi a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali 
  12. PL-x 339/2011 - Proiect de Lege pentru modificarea art.48 din Legea nr.35/2008 pentru 
alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei 
publice locale 
  13. PL-x 531/2013 - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale 
nr.215/2001 şi a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali 
  14. PL-x 373/2015 - Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.35/2008 
pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea si completarea Legii 
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nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei 
publice locale nr.215/2001 şi a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali 
  15. PL-x 383/2015 - Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea art.29 alin.(11) din 
Legea nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale 
nr.215/2001 şi a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali, precum şi a art.45 alin.(4) 
din Legea nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale   
 
 La punctul 1 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege privind respingerea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.153/2020 pentru instituirea unor măsuri fiscale de 
stimulare a menţinerii/creşterii capitalurilor proprii, precum şi pentru completarea unor acte 
normative (PL-x 603/2020), având ca obiect de reglementare acordarea unor reduceri ale 
impozitului pe profit, impozitului pe veniturile microîntreprinderilor sau impozitului specific 
unor activităţi, în situaţia în care contribuabilii îndeplinesc anumite condiţii referitoare la 
menţinerea sau creşterea capitalurilor proprii, precum şi completarea unor acte normative. 
Astfel, se preconizează completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.33/2020 cu aspecte 
legate de aplicarea bonificaţiei la definitivarea impozitului pe profit anual şi compensarea 
impozitului cu sumele aferente impozitului pe profit de recuperat din anii precedenţi. Totodată 
se suspendă extragerile lunare şi ocazionale ale Loteriei bonurilor fiscale organizate în baza 
Ordonanţei Guvernului nr.10/2015. 
 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, Consiliul Economic și Social 
avizează favorabil proiectul de ordonanță de urgență. 
 Supus dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, întocmirea unui 
aviz negativ. 
 
 La punctul 2 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege pentru stabilirea datei 
alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor, ca urmare a încetării mandatului Parlamentului 
ales în anul 2016, precum şi a unor măsuri pentru buna organizare a acestora (PL-x 55/2021), 
având ca obiect de reglementare stabilirea la data de 14 martie 2021 a alegerilor pentru Senat 
şi Camera Deputaţilor, ca urmare a încetării mandatului Parlamentului ales în anul 2016, la data 
de 20 decembrie 2020. 
 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 ordonanță de urgență , Guvernul nu susține 
adoptarea acestei inițiative legislative. 
 Supus dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea unui 
aviz negativ. 
 
 La punctul 3 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.208 din 20 iulie 2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, 
precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente (PL-x 67/2021), 
având ca obiect de reglementare modificarea art.56 alin.(3) din Legea nr.208/2015, în sensul 
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instituirii unei noi definiţii a sintagmei „minoritate naţionalăˮ, şi anume, etnia care este sau a 
fost reprezentată în Consiliul Minorităţilor Naţionale pe durata a cel puţin trei mandate 
parlamentare, în condiţiile legii. 
 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, Prin punctul de vedere al Guvernului, acesta 
apreciază că Parlamentul va decide asupra oportunității adoptării acestei inițiative 
legislative. 
 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 privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.11/2021 pentru aprobarea schemelor de plăţi şi a unor 
instrumente de garantare care se aplică în agricultură în anii 2021 şi 2022 (PL-x 136/2021), 
având ca obiect de reglementare aprobarea schemelor de plăţi directe, a ajutoarelor naţionale 
tranzitorii şi a măsurilor pentru care se instituie instrumente de garantare care se aplică în 
agricultură în anii 2021 şi 2022. Intervenţiile legislative au în vedere necesitatea asigurării 
măsurilor instituţionale corespunzătoare creşterii gradului de absorbţie a instrumentelor 
structurale alocate României în acest sector, prin reglementarea dispoziţiilor generale privind 
plafoanele pentru plăţile directe şi ajutoarele naţionale tranzitorii şi a transferului de 
exploataţie, prin stabilirea beneficiarilor şi a condiţiilor care trebuie îndeplinite pentru 
acordarea plăţilor în cazul fiecărei scheme de ajutor sau de sprijin, cu precizarea cazurilor de 
forţă majoră, a modului de notificare a Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură 
(APIA) şi a modului de asigurare în bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a 
sumelor necesare plăţilor directe şi a ajutoarelor naţionale tranzitorii, precum şi prin 
reglementarea normelor tranzitorii pentru asigurarea continuităţii plăţilor, având în vedere că 
cererile unice de plată depuse la APIA în anul 2020 cuprind scheme care se vor plăti în anul 
2021, iar unele dintre documentele de eligibilitate se depun în anul 2021. 
 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. 
 
 La punctul 5 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege pentru modificarea 
Ordonanţei Guvernului nr.15/1999 privind înfiinţarea Şcolii Superioare de Aviaţie Civilă şi 
abrogarea art.X alin.(4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.83/2016 privind unele 
măsuri de eficientizare a implementării proiectelor de infrastructură de transport, unele măsuri 
în domeniul transporturilor, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative 
(PL-x  140/2021), având ca obiect de reglementare modificarea Ordonanţei Guvernului 
nr.15/1999, în sensul clarificării formei de finanţare a cheltuielilor cu funcţionarea Școlii 
Superioare de Aviaţie Civilă, astfel încât să corespundă cu forma de finanţare prevazută la 
art.62 alin.(1) lit.(b) din Legea 500/2002. De asemenea, având în vedere forma de finanţare a 
Școlii Superioare de Aviaţie Civilă, se propune modificarea art.4 din Ordonanţa Guvernului 
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nr.15/1999, prin reducerea la 5 a numărului membrilor consiliului de conducere, prevăzuţi la 
alin.(1), pentru diminuarea costurilor cu funcţionarea Școlii, modificarea art.5, în sensul de a 
stabili modalitatea de aprobare a bugetului Școlii, precum şi modificarea art.10, în vederea 
reglementării modalităţii de salarizare a personalului Școlii. 
 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.  
 
 La punctul 6 al ordinii de zi, a fost prezentată Legea privind trecea unor bunuri imobile 
din domeniul public al statului și din administrarea Administrației Naționale "Apele Române" - 
Administrația Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral în domeniul public al comunelor Ceatalchioi 
și Crișan, județul Tulcea (PL.x 527/2019/2021), având ca obiect de reglementare trecerea 
unor bunuri imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Administraţiei 
Naţionale „Apele Române” - Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral în domeniul 
public al comunelor Ceatalchioi şi Crişan, judeţul Tulcea, bunurile imobile reprezentând 
alimentarea cu apă din localităţile Ceatalchioi, Pătlăgeanca şi Caraorman. 
 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 înt ocmirea unui raport comum cu Comisia pentru constituționalitate și  
Comisia juridică, de disciplină și imunități. 
 Supusă dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea 
unui raport preliminar de respingere. 
 
 La punctul 7 al ordinii de zi, a fost prezentată Legea pentru trecerea unui imobil din 
domeniul public al statului și din administrarea Instotuției Prefectului -județul Vrancea, în 
domeniul public al Județului Vrancea și în administrarea Consiliului Județean Vrancea  (PL.x 
568/2019/2021), având ca obiect de reglementare trecerea imobilului Palatul administrativ al 
judeţului Vrancea din domeniul public al statului şi din administrarea Instituţiei Prefectului - 
Judeţul Vrancea, în domeniul public al judeţului Vrancea şi în administrarea Consiliului 
judeţean Vrancea. În acest imobil îşi desfăşoară activitatea atât Prefectura judeţului Vrancea, 
cât şi Consiliul judeţean Vrancea. 
 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 unui raport comum cu Comisia pentru constituționalitate și  
Comisia juridică, de disciplină și imunități. 
 Supusă dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea 
unui raport preliminar de respingere. 
 
 La punctul 8 al ordinii de zi, a fost prezentată Legea privind unele măsuri de regim fiscal 
derogatoriu aplicabil anumitor terenuri, construcții edificate pe acestea și anumitor activități 
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economice autorizate (PL.x 641/2019/2021), având ca obiect de reglementare instituirea unui 
regim fiscal derogatoriu aplicabil unei anumite categorii de terenuri, construcţiilor edificate pe 
acestea şi anumitor activităţi economice autorizate, în scopul dezvoltării activităţilor 
economice, al creării de locuri de muncă şi al creşterii veniturilor bugetare. Astfel, sunt avute în 
vedere insulele, grindurile şi alte suprafeţe de uscat cu potenţial de exploatare economică, 
rezultate prin acţiuni sau modificări naturale ale teritoriului ori prin lucrări de amenajare 
hidrotehnică, fiind exceptate terenurile care intră sub incidenţa Legii nr.82/1993. De asemenea, 
intră sub incidenţa propunerii legislative construcţiile civile edificate pe terenurile mai sus 
amintite, în măsura în care sunt utilizate exclusiv pentru activităţile economice prevăzute la 
art.6 din proiect, şi anume cele aferente producţiei de energie regenerabilă, turism, agrement, 
alimentaţie publică, comerţ cu amănuntul, jocuri de noroc, precum şi serviciile conexe acestora. 
 S-a arătat că Legea se încadrează în categoria legilor ordinare, 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 unui raport comum cu Comisia pentru constituționalitate 
,Comisia juridică, de disciplină și imunități și Comisia pentru buget, finanțe și bănci. 
 Supusă dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea 
unui raport preliminar de respingere. 
 
 La punctul 9 al ordinii de zi, a fost prezentată Legea privind transmiterea unui imobil din 
domeniul public al statului și din administrarea Agenției Domeniilor Statului, în domeniul 
public al orașului Odobești, județul Vrancea  (PL.x 612/2020/2021), având ca obiect de 
reglementare aprobarea transmiterii bunului imobil - teren din domeniul public al statului şi 
din administrarea Agenţiei Domeniilor Statului în domeniul public al oraşului Odobeşti, judeţul 
Vrancea. Potrivit expunerii de motive, pe terenul care face obiectul propunerii sunt edificate 
construcţiile în care îşi desfăşoară activitatea Liceul Tehnologic Odobeşti, terenul fiind utilizat 
în baza contractului de concesiune nr.1/2006, încheiat cu Agenţia Domeniilor Statului. 
Totodată, la nivelul administraţiei locale, se intenţionează implementarea proiectului privind 
construcţia, dotarea şi echiparea bazei de practică a Liceului Tehnologic Odobeşti şi, pentru a fi 
eligibil în vederea obţinerii finanţării, solicitantul trebuie să deţină drept de proprietate sau să 
aibă în administrare imobilul respectiv. 
 S-a arătat că Legea se încadrează în categoria legilor ordinare, 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 unui raport comum cu Comisia pentru constituționalitate  
și Comisia juridică, de disciplină și imunități. 
 Supusă dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea 
unui raport preliminar de respingere. 
  
 La punctul 10 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege pentru completarea 
alineatului (17) al art.48 din Legea nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a 
Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor 
administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr.215/2001 şi a Legii 
nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali (PL-x 571/2010), având ca obiect de reglementare 
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modificarea art. 48 alin. (17) din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a 
Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor 
administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 
393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul 
acordării posibilităţii candidaţilor independenţi de a participa la alegerile parţiale parlamentare. 
 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 amenajarea teritoriului a fost sesizată pentru 
dezbatere în fond și întocmirea unui raport comum cu Comisia juridică, de disciplină și 
imunități. 
 Supus dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea unui 
raport comun de respingere. 
 
 La punctul 11 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege pentru modificarea şi 
completarea art.48 din Legea nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei 
publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr.215/2001 şi a Legii nr.393/2004 privind 
Statutul aleşilor locali (PL-x 334/2011), având ca obiect de reglementare modificarea şi 
completarea art. 48 din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi 
pentru modificarea şi completarea Legii  nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei 
publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind  
Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul introducerii 
scrutinului uninominal majoritar într-o singură etapă, urmărindu-se creşterea responsabilităţii 
clasei politice faţă de electorat. 
 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, Guvernul nu susține proiectul de lege. 
 Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului a fost sesizată pentru 
dezbatere în fond și întocmirea unui raport comum cu Comisia juridică, de disciplină și 
imunități. 
 Supus dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea unui 
raport comun de respingere. 
 
 La punctul 12 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege pentru modificarea art.48 
din Legea nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea 
şi completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a 
Legii administraţiei publice locale (PL-x 339/2011), având ca obiect de reglementare 
modificarea şi completarea art. 48 din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor 
şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii  nr. 67/2004 pentru alegerea 
autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a 
Legii nr. 393/2004 privind  Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, în 
sensul introducerii scrutinului uninominal majoritar într-o singură etapă, urmărindu-se 
creşterea responsabilităţii clasei politice faţă de electorat. 
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 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, Guvernul nu susține proiectul de lege. 
 Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului a fost sesizată pentru 
dezbatere în fond și întocmirea unui raport comum cu Comisia juridică, de disciplină și 
imunități. 
 Supus dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea unui 
raport comun de respingere. 
 
 La punctul 13 al ordinii de zi, a fost prezentată propunerea legislativă pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului 
şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor 
administraţiei publice locale nr.215/2001 şi a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali 
(PL-x 531/2013), având ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr. 
35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale a  Legii 
administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor 
locali, cu modificările şi completările ulterioare, în scopul introducerii votului alb atât pe 
buletinul de vot cât şi în formula de calcul a voturilor valabil exprimate. 
 S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor organice, Camera 
Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a adoptat propunerea legislativă, Consiliul 
Legislativ avizează favorabil propunerea legislativă, Guvernul nu susține  inițiativa 
legislativă. 
 Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului a fost sesizată pentru 
dezbatere în fond și întocmirea unui raport comum cu Comisia juridică, de disciplină și 
imunități. 
 Supusă dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea 
unui raport comun de respingere. 
 
 La punctul 14 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru 
modificarea si completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice 
locale, a Legii administraţiei publice locale nr.215/2001 şi a Legii nr.393/2004 privind Statutul 
aleşilor locali (PL-x 373/2015), având ca obiect de reglementare modificarea şi completarea 
Legii nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii 
administraţiei publice locale nr.215/2001 şi a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali, 
cu modificările şi completările ulterioare, în sensul instituirii obligaţiei cetăţenilor de a participa 
la vot. Totodată, potrivit proiectului, buletinul de vot ar urma să cuprindă şi un patrulater cu 
sintagma „niciunul dintre candidaţi nu corespunde”. În situaţia în care voturile din acest 
patrulater ar însuma 50% plus unu se va organiza un nou tur de scrutin. 
 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, Guvernul nu susține proiectul de lege. 
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 Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului a fost sesiz ată pentru 
dezbatere în fond și întocmirea unui raport comum cu Comisia juridică, de disciplină și 
imunități. 
 Supus dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea unui 
raport comun de respingere. 
 
 La punctul 15 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege pentru modificarea şi 
completarea art.29 alin.(11) din Legea nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a 
Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor 
administraţiei publice locale nr.215/2001 şi a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali, 
precum şi a art.45 alin.(4) din Legea nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei 
publice locale (PL-x 383/2015), având ca obiect de reglementare introducerea obligativităţii 
candidaţilor la alegerile pentru Camera Deputaţilor şi Senat, precum şi a candidaţilor la 
alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale, de a depune, odată cu candidatura, 
„dovada, de la autorităţile fiscale vizând datoriile restante privind taxele şi impozitele”. 
 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, Guvernul nu susține proiectul de lege. 
 Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului a fost sesizată pentru 
dezbatere în fond și întocmirea unui raport comum cu Comisia juridică, de disciplină și 
imunități. 
 Supus dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea unui 
raport comun de respingere. 
 

În zilele de 21 și 22 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 


