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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 

din zilele de 15, 16 și 17 iunie 2021 
 
 Comisia pentru administraţie publică și amenajarea teritoriului şi-a desfăşurat lucrările în 
zilele de 15, 16 și 17 iunie 2021. 
 
 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 15 iunie 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 precum 
și suplimentarea acesteia.  
 Ordinea de zi a şedinţei precum și suplimentarea acesteia au fost adoptată cu unanimitate de 
voturi.  
 Pe ordinea de zi suplimentară a ședinței au figurat următoarele puncte: 
 

SESIZARE ÎN FOND 
 
1. PL.x 248/2021 - Proiect de Lege pentru declararea zilei de 15 noiembrie ca Ziua Revoltei 
Anticomuniste de la Braşov din 1987 
 

AVIZE 
 

2. PL-x  200/2021 - Propunere legislativă pentru modificarea Legii 176/2010 privind 
integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de 
Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative 
3. PL-x  262/2021 - Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.41/1994 privind 
organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de 
Televiziune, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.636 din 27 decembrie 
1999, cu modificările şi completările ulterioare 
4. 607 BP - Desemnarea reprezentanților Parlamentului României, Camera Deputaților, în 
cadrul Consiliului de coordonare al Institutului Național de Administrație 
 
 Pe ordinea de zi a şedinţei au figurat următoarele puncte: 
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SESIZĂRI ÎN FOND 

 
1. PL.x 244/2021 - Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.63/2001 
privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C. 
2. PL-x 154/2021 - Proiect de Lege pentru completarea art.23 din Legea nr.50/1991 privind 
autorizarea executării lucrărilor de construcţii 
 

AVIZE 
 
3. PLx 462/2019 - Proiect de Lege pentru înfiinţarea Autorităţii Vamale Române, precum şi 
pentru modificarea şi completarea unor acte normative 
4. PLx 441/2020 - Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.101/2020 privind unele măsuri pentru implementarea proiectelor cu finanţare din fonduri 
europene în vederea evitării riscului de dezangajare pentru perioada de programare 2014-2020 
5. PLx  499/2020 - Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.129/2020 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.60/2009 privind unele 
măsuri în vederea implementării programului "O familie, o casă" 
6. PLx 585/2020 - Proiect de Lege pentru modificarea articolului 10 alin.(12) din Legea 
nr.82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei ”Delta Dunării” 
7. PLx 614/2020 - Proiect de Lege pentru modificarea unor acte normative privind finalizarea 
cu celeritate a procesului de retrocedare în natură a terenurilor 
8. PLx  644/2020 - Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.32/2018 privind transmiterea 
unei suprafeţe de teren din domeniul public al statului şi din administrarea Academiei de Ştiinţe 
Agricole şi Silvice ”Gheorghe Ionescu-Şişeşti” Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare 
pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr Braşov, judeţul Braşov, în domeniul public al municipiului 
Braşov, pentru realizarea obiectivului de investiţie ”Construire Spital Clinic Regional de 
Urgenţă Braşov” 
9. PL-x  648/2020 - Proiect de Lege privind măsurile necesare pentru realizarea de operaţiuni 
pentru exploatarea energiei eoliene offshore 
10. PLx  651/2020 - Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.32/2018 privind 
transmiterea unei suprafeţe de teren din domeniul public al statului şi din administrarea 
Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice ”Gheorghe Ionescu-Şişeşti" - Institutul Naţional de 
Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr Braşov, judeţul Braşov, în domeniul 
public al municipiului Braşov, pentru realizarea obiectivului de investiţie ”Construire Spital 
Clinic Regional de Urgenţă Braşov" 
11. PLx 656/2020 - Proiect de Lege privind modificarea şi completarea Legii dialogului social 
nr.62/2011 
12. PLx 657/2020 - Proiect de Lege pentru aprobarea obiectivului de investiţii Autostrada 
Sudului A6 
13. PLx 669/2020 - Proiect de Lege pentru abrogarea art.I din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea 
disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative 
14. PLx 60/2021 - Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.46/2008 privind Codul silvic 
15. PL-x  178/2021 - Proiect de Lege privind practicile comerciale neloiale dintre întreprinderi 
în cadrul lanţului de aprovizionare agricol şi alimentar 
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16. PL.x 181/2021 - Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.45/2009 privind 
organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice Gheorghe Ionescu-Şişeşti şi 
a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei 
alimentare, precum şi privind acordarea unor facilităţi fiscale 
17. PLx  183/2021 - Propunere legislativă pentru modifiarea şi complearea Ordonanţei de 
urgenţă nr.34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi 
pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 
18. PLx  184/2021 - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.46/2008-
Codul Silvic 
19. PL.x 186/2021 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.19/2021 privind unele măsuri fiscale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative în domeniul fiscal 
20. PL.x 187/ 2021 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.20/2021 privind stabilirea unor măsuri în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate în 
contextul evoluţiei situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-
CoV-2, precum şi pentru abrogarea unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul 
situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru 
prelungirea unor termene, pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul 
fiscal, a Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, precum şi a altor acte normative, pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi pentru 
modificarea Legii farmaciei nr.266/2008 
21. PL.x 190/ 2021 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.24/2021 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.155/2020 
privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de relansare şi rezilienţă necesar 
României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul 
Mecanismului de redresare şi rezilienţă 
22. PLx 191/2021 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.25/2021 privind modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul achiziţiilor 
publice 
23. PLx  193/2021 - Propunere legislativă privind gestionarea gunoiului de grajd 
24. PLx  199/2021 - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Decretului-Lege 
nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de 
dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi a celor deportate în străinătate ori 
constituite în prizonieri 
 
 La punctul 1 al ordinii de zi suplimentare, supus dezbaterilor, membrii comisiei au 
hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea unui raport de adoptare. 
 La punctul 2 al ordinii de zi suplimentare, supusă dezbaterilor, membrii comisiei au 
hotărât, cu unanimitate de voturi, amânarea inițiativei legislatve. 

La punctul 3 al ordinii de zi suplimentare, supusă dezbaterilor, membrii comisiei au 
hotărât, cu majoritate de voturi, întocmirea unui aviz favorabil. 

La punctul 4 al ordinii de zi suplimentare, supusă dezbaterilor, membrii comisiei au 
hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea unui raport de adoptare. 
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La punctul 1 al ordinii de zi, supus dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
majoritate de voturi, întocmirea unui raport de adoptare. 

La punctul 2 al ordinii de zi, supus dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
majoritate de voturi, întocmirea unui raport de adoptare cu amendamente admise. 
 
 La punctele 9, 15, 16, 19, 20 și 22 ale ordinii de zi, supuse dezbaterilor, membrii comisiei 
au hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea unor avize favorabile. 
 La punctele 6, 8, 13, 18 și 21 ale ordinii de zi, supuse dezbaterilor, membrii comisiei au 
hotărât, cu majoritate de voturi, întocmirea unor avize favorabile. 
 La punctele 4, 10, 12 și 17 ale ordinii de zi, supuse dezbaterilor, membrii comisiei au 
hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea unor avize negative. 
 La punctele 5, 7, 11 și 23 ale ordinii de zi, supuse dezbaterilor, membrii comisiei au 
hotărât, cu majoritate de voturi, întocmirea unor avize negative.  
 La punctele 3, 14 și 24  ale ordinii de zi, supuse dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, 
cu unanimitate de voturi, amânarea inițiativelor legislative.  
  
 La ședința comisiei din ziua de 15 iunie a.c., din numărul de 29 membri ai Comisiei pentru 
administraţie publică şi amenajarea teritoriului și-au înregistrat prezenţa 29 deputaţi, după cum 
urmează: 
 Doamna deputat Simona Bucura-Oprescu (PSD), domnul deputat Gabriel-Ioan Avrămescu 
(PNL), doamna deputat Angelica Fădor (PNL), domnul deputat Denes Seres (UDMR), domnul 
deputat Bogdan-Andrei Toader (PSD), doamna deputat Oana-Alexandra Cambera (USR 
PLUS), domnul deputat Dumitru Flucuș (PNL), domnul deputat Radu-Marcel Tuhuț (PSD), 
domnul deputat Alin-Gabriel Apostol (USR PLUS), domnul deputat Adrian-George Axinia 
(AUR), domnul deputat Tudor-Vlad Benga (USR PLUS), domnul deputat Daniel-Codruț Blaga 
(USR PLUS), domnul deputat Virgil Alin Chirilă (PSD), doamna deputat Cătălina Ciofu (PNL), 
domnul deputat Ionel Floroiu (PSD), domnul deputat Viorel Laurențiu Gîdei (PSD), doamna 
deputat Nicoleta-Matilda Goleac (PSD), domnul deputat Bogdan-Gruia Ivan (PSD), domnul 
deputat Janos Kiss (PNL), domnul deputat Laurențiu-Dan Leoreanu (PNL), domnul deputat 
Romeo-Daniel Lungu (PSD), domnul deputat Gheorghe Nacov (Minorități), domnul deputat 
Szabolcs Nagy (UDMR), doamna deputat Eliza-Mădălina Peța Ștefănescu (PSD) a fost 
înlocuită de domnul deputat Laurențiu Țepeluș în intervalul orar 9:00 – 10:00, domnul deputat 
Daniel-Gheorghe Rusu (AUR), doamna deputat Vetuța Stănescu (PNL), domnul deputat 
Cosmin Șandru (PNL), doamna deputat Christine Thellman (PNL), domnul deputat Marian 
Țachianu (PSD). 
 La sediul Camerei Deputaților nu au fost prezenți domnul deputat Adrian-George Axinia 
(AUR), domnul deputat Tudor-Vlad Benga (USR PLUS), doamna deputat Eliza-Mădălina Peța-
Ștefănescu (PSD) și domnul deputat Gheorghe-Daniel Rusu (AUR). 
 
 La lucrările comisiei din zilele de 16 și 17 iunie a.c., din numărul de 29 membri ai Comisiei 
pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului și-au înregistrat prezenţa 24 deputaţi, 
după cum urmează:  
 Doamna deputat Simona Bucura-Oprescu (PSD), domnul deputat Gabriel-Ioan Avrămescu 
(PNL), doamna deputat Angelica Fădor (PNL), domnul deputat Denes Seres (UDMR), domnul 
deputat Bogdan-Andrei Toader (PSD), domnul deputat Dumitru Flucuș (PNL), domnul deputat 
Radu-Marcel Tuhuț (PSD), domnul deputat Virgil Alin Chirilă (PSD), doamna deputat Cătălina 
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Ciofu (PNL), domnul deputat Ionel Floroiu (PSD), domnul deputat Viorel Laurențiu Gîdei 
(PSD), doamna deputat Nicoleta-Matilda Goleac (PSD), domnul deputat Bogdan-Gruia Ivan 
(PSD), domnul deputat Janos Kiss (PNL), domnul deputat Laurențiu-Dan Leoreanu (PNL), 
domnul deputat Romeo-Daniel Lungu (PSD), domnul deputat Gheorghe Nacov (Minorități), 
domnul deputat Szabolcs Nagy (UDMR), doamna deputat Eliza-Mădălina Peța Ștefănescu 
(PSD), domnul deputat Daniel-Gheorghe Rusu (AUR), doamna deputat Vetuța Stănescu (PNL), 
domnul deputat Cosmin Șandru (PNL), doamna deputat Christine Thellman (PNL), domnul 
deputat Marian Țachianu (PSD). 
 Doamna deputat Oana-Alexandra Cambera (USR PLUS), domnul deputat Alin-Gabriel 
Apostol (USR PLUS), domnul deputat Adrian-George Axinia (AUR), domnul deputat Tudor-
Vlad Benga (USR PLUS) și domnul deputat Daniel-Codruț Blaga (USR PLUS) nu au participat 
la lucrările comisiei.  
 
 În zilele de 16 și 17 iunie 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, 

Angelica FĂDOR 

SECRETAR, 

  Radu-Marcel TUHUȚ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Întocmit: 
Expert parlamentar, Sergiu-Vlad PAHONŢU 
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