
 
 
 

      
Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 
COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ ŞI 

AMENAJAREA TERITORIULUI  
 

 
 

 
PROCES VERBAL 

din zilele de 21, 22 și 23 septembrie 2021 
 
 Comisia pentru administraţie publică și amenajarea teritoriului şi-a desfăşurat lucrările în 
zilele de 21, 22 și 23 septembrie 2021. 
  
 La ședința comisiei din ziua de 21 septembrie a.c., din numărul de 29 membri ai Comisiei 
pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului și-au înregistrat prezenţa 29 deputaţi, iar 
în sistem online au fost prezenți doamna deputat Simona Bucura-Oprescu (PSD), domnul 
deputat Tudor-Vlad Benga (USR) și domnul deputat Cosmin Șandru (PNL).  
 
 În zilele de 22 și 23 septembrie a.c., comisia a desfasurat activitati de documentare si 
consultare pe marginea proiectelor legislative aflate in dezbatere. 
 
 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 21 septembrie 
a.c., lucrările au fost conduse de doamna deputat Angelica Fădor, vicepreşedintele comisiei. 
 Doamna vicepreședinte Angelica Fădor 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 au figurat următoarele puncte: 
 

AVIZE 
 
1. PL-x 523/2020 - Proiect de Lege privind instituirea unor măsuri pentru stimularea 
activităţii şi reducerea efectelor crizei sanitare în sectorul de turism 
2. PLx 212/2021 - Proiect de Lege pentru modificarea art.4 alin.(8) din Legea serviciului de 
iluminat public nr.230/2006 
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3. PLx 234/2021 - Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.208/2015 privind alegerea 
Senatului şi a Camerei Deputaţilor 
4. PL.x 236/2021 - Propunere legislativă privind anularea unor obligații accesorii 
5. PL.x 237/2021 - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.349/2002 
pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun, precum şi a Legii 
nr.61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială 
6. PLx 240/2021 - Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.211/2011 
privind regimul deşeurilor 
7. PL-x 250/2021 - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative privind acordarea voucherelor de vacanţă 
8. PL-x 254/2021 - Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.203/2018 
privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenţionale 

 
SESIZARE ÎN FOND 

 
9. PL.x 272/2017 - Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.215/2001 a administraţiei 
publice locale şi a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali 
10. PL.x 8/2021 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.164/2020 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 
administrativ 
11. PL-x 260/2021 - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.215/2016 
privind ceremoniile oficiale 

 
DIVERSE 

 
12. COM(2021)345 - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL 
EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI 
COMITETUL REGIUNILOR O viziune pe termen lung pentru zonele rurale ale UE - Către 
zone rurale mai puternice, conectate, reziliente şi prospere până în 2040 
 
 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, a fost prezentat proiectul de Lege pentru modificarea art.4 
alin.(8) din Legea serviciului de iluminat public nr.230/2006 (PLx 212/2021), având ca obiect 
de reglementare modificarea art.4 alin.(8) din Legea nr.230/2006, în sensul excluderii de la 
obligaţia de plată către proprietarul sistemului de iluminat public a unităţilor administrativ-
teritoriale care montează nu doar echipamente electronice de supraveghere video, aşa cum este 
dispoziţia în legea actuală, ci şi componentele de transmisie ale echipamentului. 
 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, Consiliul Economic și Social avizează 
favorabil proiectul de lege. 
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 Supus dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea unui 
aviz favorabil. 
 
 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 prezentată propunerea legislativă privind anularea 
unor obligații accesorii (PL.x 236/2021), având ca obiect de reglementare anularea unor 
obligații fiscale accesorii, sub condiția achitării de către contribuabili până la data de 15 
decembrie 2021 a obligațiilor fiscale principale restante. 
 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 și Social avizează 
favorabil propunerea legislativă. 
 Supusă dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, întocmirea unui 
aviz negativ. 
 
 La punctul 5 al ordinii de zi, a fost prezentată propunerea legislativă pentru modificarea 
şi completarea Legii nr.349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului 
produselor din tutun, precum şi a Legii nr.61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a 
unor norme de convieţuire socială (PL.x 237/2021), având ca obiect modificarea și 
completarea art.10 din Legea nr.349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor 
consumului produselor din tutun, cu modificările și completările ulterioare, precum și 
modificarea art.3 alin.(3) din Legea nr.61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor 
norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice, republicată. 
 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, Consiliului Economic și Social avizează 
favorabil propunerea legislativă, Guvernul nu susține adoptarea propunerii legislative. 
 Supusă dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, întocmirea unui 
aviz favorabil. 
 
 La punctul 6 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, 
întocmirea unui aviz favorabil. 
 
 La punctul 7 al ordinii de zi, a fost prezentată propunerea legislativă pentru modificarea 
şi completarea unor acte normative privind acordarea voucherelor de vacanţă (PL-x 250/2021), 
având ca obiect de reglementare modificarea şi completarea unor acte normative privind 
acordarea voucherelor de vacanţă, urmărindu-se adoptarea unor măsuri în scopul încurajării 
turismului local. 
 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, Consiliului Economic și Social avizează 
favorabil 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 8 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.203/2018 privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor 
contravenţionale (PL-x 254/2021), având ca obiect de reglementare modificarea şi 
completarea Legii nr.203/2018. Potrivit proiectului, prin normele de aplicare ar urma să se 
stabilească elementele minime obligatorii de structură şi de format ale procesului-verbal de 
contravenţie prevăzut la art.11 alin.(1), şi nu modelul acestuia, astfel cum se prevede în prezent. 
Totodată, se instituie o derogare de la dispoziţiile art.20 alin.(1) din Ordonanţa Guvernului 
nr.2/2001, astfel încât, în cazul în care un agent constatator constată în acelaşi timp mai multe 
contravenţii săvârşite de aceeaşi persoană, se va încheia un proces-verbal de constatare a 
contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii distinct pentru amenzile prevăzute la actualul art.21 din 
actul normativ de bază. 
 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, Consiliul Economic și Social avizează 
favorabil proiectul de lege, Guvernul susține adoptarea inițiativei legislative. 
 Supus dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, întocmirea unui 
aviz favorabil. 
 

La punctul 9 al ordinii de zi, a fost prezentată Legea pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.215/2001 a administraţiei publice locale şi a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor 
locali (PL.x 272/2017), având ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii 
nr.215/2001, în sensul modificării procedurii de validare a mandatelor consilierilor locali, 
respectiv judeţeni, şi anume de către instanţă, precum şi amendarea Legii nr.393/2004, în sensul 
schimbării procedurii privind validarea şi încetarea mandatului de către primar, respectiv 
consilier local sau judeţean. 
 S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor organice, Camera 
Deputaţilor este prima Cameră sesizată, Senatul a adoptat proiectul de lege, Curtea 
Constituțională decide că prevederile din lege sunt neconstituționale, Guvernul nu susține 
adoptarea inițiativei legislative. 
 Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului a fost sesizată pentru 
dezbatere în fond și întocmirea unui raport comum cu Comisia pentru constituționalitate. 
 Supus dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea unui 
raport comun de respingere.  
 

La punctul 10 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.164/2020 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ (PL.x 8/2021), având ca obiect de 
reglementare completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2019, în sensul 
introducerii art.3641 referitor la acceptarea donaţiilor şi a legatelor făcute către stat sau unităţile 
administrativ-teritoriale care au ca obiect bunuri ce vor intra în proprietatea privată a acestora. 
De asemenea, se preconizează completarea art.510 cu un alineat referitor la exercitarea cu 
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caracter temporar a funcţiilor publice de conducere vacante, pe întreaga durată a stării de alertă 
şi pentru o perioadă de maximum 60 de zile, calculate de la data încetării stării de alertă, fără a 
fi necesară organizarea unor concursuri şi cu notificarea prealabilă a Agentiei Naţionale a 
Funcţionarilor Publici, cu 5 zile înainte de dispunerea măsurii. 
 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. 
 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 muncă și protecție socială.. 
 Supus dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, întocmirea unui 
raport preliminar de adoptare. 
 
 La punctul 11 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 
amânarea inițiativei legislative. 
 
 La punctul 12 al ordinii de zi, a fost prezentată COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE 
PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL 
EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR O viziune pe termen lung pentru zonele rurale 
ale UE - Către zone rurale mai puternice, conectate, reziliente şi prospere până în 2040 
(COM(2021)345), având ca obiect valorificarea oportunităților emergente ale tranziției 
ecologice și digitale a UE și învățămintele desprinse din pandemia generată de COVID-19 prin 
identificarea mijloacelor de îmbunătățire a calității vieții rurale, de realizare a unei dezvoltări 
teritoriale echilibrate și de stimularea creșterii economice în zonele rurale.  
 Supusă dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea 
unui proiect de opinie favorabil. 

 
În zilele de 22 și 23 septembrie 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. 
 
 

 
VICEPREŞEDINTE, 

Angelica FĂDOR 

SECREATAR, 

Radu-Marcel TUHUȚ 

 
 
 
 
 
 
Întocmit: 
Șef serviciu, Nicoleta TOMA 
Expert parlamentar, Sergiu-Vlad PAHONŢU 
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