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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 

din zilele de 28 și 30 iunie 2021 
 
 Comisia pentru administraţie publică și amenajarea teritoriului şi-a desfăşurat lucrările în 
zilele de 28 și 30 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 28 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 adoptate cu unanimitate de 
voturi.  
 Pe ordinea de zi suplimentară a ședinței a figurat următorul punct: 
 

SESIZARE ÎN FOND 
 
1. PLx 507/2020 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.122/2020 privind unele măsuri pentru asigurarea eficientizării procesului decizional al 
fondurilor externe nerambursabile destinate dezvoltării regionale în România 
 
 Pe ordinea de zi a şedinţei au figurat următoarele puncte: 
 

AVIZE 
 
1. PLx 462/2019 - Proiect de Lege pentru înfiinţarea Autorităţii Vamale Române, precum şi 
pentru modificarea şi completarea unor acte normative 
2. 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 
3. PLx 207/2021 - Propunere legislativă privind crearea registrului lucrătorilor Securităţii şi 
legăturilor de rudenie ale persoanelor care ocupă demnităţi sau funcţii publice cu aceştia prin 
completarea Ordonanţei de urgenţă nr.24/2008 privind accesul la propriul dosar şi 
deconspirarea Securităţii 
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4. PL-x 239/2021 - Proiect de Lege pentru modificarea art.27 alin.(4) din Ordonanţa 
Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor 
5. PLx 280/2021 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.50/2021 pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 
 

SESIZĂRI ÎN FOND 
 
6. PL.x 348/2019 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.38/2019 privind modificarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.28/2013 pentru 
aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală şi pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat 
7. PL.x 555/2020 - Proiect de Lege privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al 
statului aflate în administrarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor şi 
concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.” — S.A., în domeniul public al 
judeţului Mureş 
8. PL.x 597/2020 - Proiect de Lege privind transmiterea unui imobil din domeniul public al 
statului şi din administrarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării, în domeniul public al 
Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti şi în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 al 
Municipiului Bucureşti 
9. PL-x  642/2020 - Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a 
publicităţii imobiliare nr.7/1996, precum şi pentru modificarea art.121 din Legea fondului 
funciar 18/1991 
10. PL-x 206/2021 - Propunere legislativă pentru modificarea art.204 din Ordonanţa de urgenţă 
a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ 
11. PL-x 270/2021 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.39/2021 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.19/2020 privind 
organizarea şi desfăşurarea recensământului populaţiei şi locuinţelor din România în anul 2021 
PL-x 281/2021 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.52/2021 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale  
  

La punctul 1 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, 
întocmirea unui aviz favorabil.  
 La punctul 2 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, 
întocmirea unui aviz negativ. 
 La punctul 3 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, 
întocmirea unui aviz negativ. 
 La punctul 4 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 
întocmirea unui aviz favorabil. 
 La punctul 5 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 
întocmirea unui aviz favorabil. 

La punctul 6 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, 
întocmirea unui raport preliminar de adoptare.  
 La punctele 7, 8 și 9 ale ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de 
voturi, amânarea inițiativelor legislative.  
 La punctul 10 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, 
întocmirea unui raport preliminar de adoptare. 
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La punctul 11 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 
întocmirea unui raport de adoptare cu amendamente admise.  
 La punctul 12 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 
întocmirea unui raport preliminar de adoptare. 
 La punctul 1 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, 
întocmirea unui raport preliminar de adoptare cu amendamente admise.  
  
 La ședința comisiei din ziua de 28 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), 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 doamna deputat Oana-Alexandra Cambera 
(USR PLUS) și domnul deputat Daniel-Codruț Blaga (USR PLUS). 
 
 La lucrările comisiei din ziua de 30 iunie a.c., din numărul de 29 membri ai Comisiei pentru 
administraţie publică şi amenajarea teritoriului și-au înregistrat prezenţa 25 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 Adrian-George Axinia (AUR), 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), 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 Tudor-Vlad Benga (USR PLUS) și domnul deputat 
Daniel-Codruț Blaga (USR PLUS) nu au participat la lucrările comisiei. 
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 În ziua de 30 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, 

SIMONA BUCURA-OPRESCU 

SECRETAR, 

  DUMITRU FLUCUȘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Întocmit: 
Expert parlamentar, Sergiu-Vlad PAHONŢU 
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