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PROCES VERBAL 

din zilele de 11, 12 și 13 mai 2021 
 
 Comisia pentru administraţie publică și amenajarea teritoriului şi -a desfăşurat lucrările în zilele de 
11, 12 și 13 mai 2021. 
  
 La ședința comisiei  din ziua de 11 mai 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 Oana-Alexandra Cambera (USR PLUS), domnul 
deputat Adrian-George Axinia (AUR) și domnul deputat Daniel-Gheorghe Rusu (AUR).  
 
 La lucrările comisiei din zilele de 12 și 13 mai 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 Alexandra Cambera-Oana (USR PLUS), domnul deputat Alin-
Gabriel Apostol (USR PLUS), domnul deputat Adrian-George Apostol (AUR), domnul deputat Tudor-
Vlad Benga (USR PLUS), domnul deputat Daniel-Codruț Blaga (USR PLUS) și domnul deputat 
Gheorghe-Daniel Rusu (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 11 mai 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 151/2021 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.18/2021 privind modificarea şi completarea art.8 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 
  2. PL-x 155/2021 - Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei nr.26/2013 privind 
întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile 
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administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie 
majoritară 
  3. PL-x 161/2021 - Proiect de Lege privind adoptarea unor măsuri referitoare la infrastructuri 
informatice şi de comunicaţii de interes naţional şi condiţiile implementării reţelelor 5G 
 

SESIZĂRI ÎN FOND 
 
  4. PL.x 501/2016 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.29/2016 pentru modificarea regimului juridic al unui imobil 
  5. PL-x 526/2020 - Proiect de Lege pentru completarea Legii nr. 75/1994 privind arborarea 
drapelului României, intonarea imnului naţional şi folosirea sigiliilor cu stema României de către 
autorităţile şi instituţiile publice 
  6. PLx 592/2020 - Propunere legislativă pentru modificarea alin.(3) al art.43 din Ordonanţa de 
urgenţa nr.21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă şi a Legii 
nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 
  7. PL.x 129/2021 - Propunere legislativă pentru completarea art.112 din Legea educaţiei naţionale 
nr.1/2011   
 
 La punctul 1 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.18/2021 privind modificarea şi completarea art.8 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 151/2021), având 
ca obiect de reglementare modificarea şi completarea art.8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.43/2020. Intervenţiile legislative vizează posibilitatea ca stimulentul de risc să fie acordat şi altor 
categorii de personal medical, pentru a nu se crea discriminări, propunându-se reglementarea expresă 
ca aceste categorii de persoane, prevăzute la art.8 alin.(1), să beneficieze de un singur stimulent lunar, 
chiar dacă îşi desfăşoară activitatea în una sau mai multe unităţi angajatoare sau cabinete medicale. De 
asemenea, se urmăreşte clarificarea noţiunii de „pacient suspectˮ  şi instituirea normei conform căreia, 
pentru punerea în aplicare a prevederilor art.8, să se elaboreze norme metodologice aprobate prin ordin 
al preşedintelui CNAS. 
 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 2 al ordinii de zi, a fost prezentată propunerea legislativă pentru modificarea 
Ordonanţei nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la 
care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori 
indirect o participaţie majoritară (PL-x 155/2021), având ca obiect de reglementare modificarea 
art.14 din Ordonanţa Guvernului nr.26/2013, în sensul de a permite plata unei sume, procent de 15% 
din indemnizaţia fixă lunară a directorilor generali/directorilor membrilor adunărilor generale ale 
acţionarilor remuneraţi, pe şedinţă şi pentru mai mult de o şedinţă într-o lună, cu încadrarea în 
cheltuielile bugetare aprobate. 
 S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor ordinare, Camera 
Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a respins propunerea legislativă, Consiliul Legislativ 
avizează favorabil propunerea legislativă, Consiliul Economic și Social  avizează negativ propunerea 
legislativă, Guvernul nu susține adoptarea propunerii legislative. 
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 Supusă dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, întocmirea unui aviz 
negativ. 
 
 La punctul 3 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege privind adoptarea unor măsuri 
referitoare la infrastructuri informatice şi de comunicaţii de interes naţional şi condiţiile implementării 
reţelelor 5G (PL-x 161/2021), având ca obiect de reglementare stabilirea unui mecanism de 
autorizare prealabilă a producătorilor de tehnologii, echipamente şi programe software utilizate în 
cadrul infrastructurilor informatice şi de comunicaţii de interes naţional, precum şi în reţelele de 
comunicaţii electronice prin intermediul cărora se asigură servicii de comunicaţii electronice de tip 5G, 
fiind urmărite considerente ce ţin de eliminarea oricăror riscuri, ameninţări şi vulnerabilităţi la adresa 
securităţii naţionale şi apărării ţării. 
 S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor organice, Camera Deputaţilor este 
prima Cameră sesizată, Consiliul Legislativ avizează favorabil  proiectul de lege, Consiliul 
Suprem de Apărare a Țării avizează proiectul de Lege. 
 Supus dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, întocmirea unui aviz 
favorabil.  
 
 La punctul 4 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.29/2016 pentru modificarea regimului juridic al unui imobil (PL.x 501/2016), 
având ca obiect de reglementare trecerea imobilului Hotel Triumf, situat în municipiul București, șos. 
Kiseleff nr.14, sector 1 și a terenului aferent, aflate în administrarea Regiei Autonome Administrația 
Patrimoniului Protocolului de Stat, din proprietatea privată în proprietatea publică a statului. 
 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 cu observații și propuneri, Guvernul susține adoptarea inițiativei legislative în 
forma adoptată de Guvern. 
 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 adoptare cu amendamente admise. 
 
 La punctul 5 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege pentru completarea Legii nr. 
75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului naţional şi folosirea sigiliilor cu 
stema României de către autorităţile şi instituţiile publice (PL-x 526/2020), având ca obiect de 
reglementare completarea Legii nr.75/1994, în sensul incriminării profanării drapelului României, 
intonării imnului naţional al României cu alt text sau cu altă partitură decât cele stabilite de lege, 
precum şi a oricărei manifestări publice săvârşite cu intenţia de a defăima drapelul României sau imnul 
naţional al României. Conform Expunerii de motive, această infracţiune a fost reglementată prin Codul 
penal din 1968, dar a fost omisă odată cu revizuirea legislaţiei şi elaborarea noului Codul penal din 
2009, în vigoare din data de 1 februarie 2014. În prezent, sancţionarea acestor fapte este realizată prin 
mijloace de drept contravenţional cuprinse în dispoziţiile art. 24³ şi 254 din Hotărârea Guvernului nr. 
1157/2001 pentru aprobarea Normelor privind arborarea drapelului României, intonarea imnului 
naţional şi folosirea sigiliilor cu stema României, cu modificările ulteriore. 
 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, Consiliul Economic şi Social avizează favorabil proiectul de lege, Guvernul lasă 
la latitudinea Parlamentului oportunitatea adoptării acestei inițiative legislative.  
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 Comisia pentru administrați e 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 6 al ordinii de zi, a fost prezentată propunerea legislativă pentru modificarea alin.(3) 
al art.43 din Ordonanţa de urgenţa nr.21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor 
de Urgenţă şi a Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor 
pandemiei de COVID-19 (PLx 592/2020), având ca obiect de reglementare modificarea alin.(3) al 
art.43 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.21/2004, precum şi modificarea Legii nr.55/2020. 
Prin proiect se preconizează ca instituirea stării de alertă la nivelul mai multor judeţe ori la nivel 
naţional, atât ca regulă generală, cât şi în situaţia de criză generată, în prezent, de pandemia de 
COVID-19, să se facă prin ordonanţă de urgenţă a Guvernului. 
 S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor ordinare, Camera 
Deputaţilor este Cameră decizională, Senatul a respins propunerea legislativă, Consiliul Legislativ 
avizează negativ propunerea legislativă, Consiliului Economic şi Social avizează favorabil 
propunerea legislativă, Guvernul nu susține adoptare inițiativei legislative. 
 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 și Comisia pentru 
apărare, ordine publică și siguranță națională. 
 Supusă dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, întocmirea unui raport 
preliminar de respingere.  
 
 La punctul 7 al ordinii de zi, a fost prezentată propunerea legislativă pentru completarea art.112 
din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 (PL.x 129/2021), având ca obiect de reglementare 
completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, astfel încât, după 3 ani calendaristici de la închiderea 
unei şcoli, perioadă în care nu s-a desfăşurat niciun fel de activitate educaţională, destinaţia respectivei 
instituţii/unităţi de învâţământ preuniversitar de stat se poate schimba fără avizul conform al 
Ministerului Educaţiei, în baza unei hotărâri de consiliu local din unitatea administrativ teritorială în 
cauză. Totodată, se propune ca, în cazul în care există din nou elevi pentru reluarea activităţii 
educaţionale, existând solicitări în acest sens, acelaşi consiliul local este obligat să reamenajeze şi să 
reducă imobilul la standarde necesare desfăşurării activităţii educaţionale, sau să asigure un alt spaţiu 
în acest sens, conform legislaţiei specifice şi criteriilor administrative care reglementează aceste 
aspecte. 
 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 nefavorabil propunerea legislativă. 
 Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului a fost sesizată pentru dezbatere în 
fond și întocmirea unui raport comum cu Comisia pentru învățământ. 
 Supusă dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, întocmirea unui raport 
preliminar de adoptare cu amendamente admise și respinse . 
 
 Ședința din data 11 mai a.c. ora 15:30 a Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea 
teritoriului s-a desfășurat în ședință comună cu Comisia pentru buget, finanţe şi bănci, Comisia pentru 
muncă şi protecţie socială, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi și a fost condusă de domnul 
deputat Bogdan-Iulian Huțucă, președintele pentru buget, finanţe şi bănci. 
 Domnul președinte Bogdan-Iulian Huțucă a supus la vot ordinea de zi a ședinței comune.  
 Ordinea de zi a şedinţei comune a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 
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 Pe ordinea de zi a şedinţei comune a figurat PLx. 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 înscris pe ordinea de zi a ședinței 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 nr. 470/2019), 
având ca obiect de reglementare completarea art.61 alin.(2) din Ordonanţa de 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 ordonanță de urgență. 
 Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului a fost sesizată pentru dezbatere în 
fond și întocmirea unui raport comun cu Comisia pentru buget, finanţe şi bănci, Comisia pentru muncă 
şi protecţie socială, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi. 
 Supus dezbaterilor, membrii comisiilor au hotărât, cu majoritate de voturi, întocmirea unui 
raport comun de adoptare în forma Senatului. 
 

În zilele de 12 și 13 mai 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 


