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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
din zilele de 12, 13 și 14 octombrie 2021 

 
 Comisia pentru administraţie publică și amenajarea teritoriului şi-a desfăşurat lucrările în 
zilele de 12, 13 și 14 octombrie 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 12 octombrie 
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 au figurat următoarele puncte: 
 

AVIZE 
 
1. PLx 261/2021 - Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.360/2002 privind Statutul 
poliţistului 
2. PL.x 267/2021 - Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.416/2001 
privind venitul minim garantat și al Legii nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune 
3. PLx 278/2021 - Proiect de Lege privind instituirea zilei de 15 februarie ca Ziua naţională a 
lecturii 
4. PL.x 292/2021 - Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.17/2014 privind 
unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan şi de 
modificare a Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăţilor ce deţin în administrare terenuri 
proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor 
Statului 
5. PLx  301/2021 - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii fondului 
funciar nr.18 din 19 februarie 1991 
6. PL-x 309/2021 - Propunere legislativă pentru completarea Ordonaţei de Urgenţă nr.24 din 5 
martie 2008, privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii 
7. PLx 317/2021 - Propunere legislativă privind unele măsuri de informatizare în domeniul 
educaţiei 
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8. PLx  323/2021 - Proiect de Lege pentru modificarea alin.(7) al art.4 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.60/2020 privind unele măsuri financiare în vederea implementării 
proiectelor de infrastructură fazate din perioada de programare 2007-2013, finanţate din 
fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2014-2020 
9. PL-x 362/2021 - Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.43/1997 
privind regimul drumurilor 
10. PLx 363/2021 - Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.98/2016 privind 
achiziţiile publice şi a Legii nr.99/2016 privind achiziţiile sectoriale 
11. PLx  367/2021 - Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.101/2016 
privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a 
contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, 
precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a 
Contestaţiilor 
12. PLx 368/2021 - Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 218/2002 privind 
organizarea şi funcţionarea Poliţiei Românne 
13. PL-x 372/2021 - Proiect de Lege privind facilitarea accesului la educaţie a tinerelor din 
medii defavorizate şi sprijinirea unor persoane fără adăpost prin acordarea unui stimulent 
financiar pentru procurarea de produse de igienă 
14. PLx 377/2021 - Propunere legislativă privind unele măsuri administrative şi fiscale din 
starea de urgenţă 
 

SESIZĂRI ÎN FOND 
 
15. PLx 328/2021 - Propunere legislativă pentru abrogarea art.210 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ 
16. PL-x 374/2015 - Proiect de Lege privind buletinul de vot și procedura de vot în vederea 
prevenirii și combaterii fraudei electorale 
17. PL-x 846/2015 - Propunere legislativă privind exercitarea prin corespondenţă a dreptului de 
vot de către alegătorii români cu domiciliul sau reşedinţa în străinătate 
18. PL-x 848/2015 - Propunere legislativă privind organizarea şi desfăşurarea votului prin 
corespondenţă al cetăţenilor români cu domiciliul sau reşedinţa în străinătate 
19. Pl-x 849/2015 - Propunere legislativă privind organizarea, desfăşurarea şi exercitarea votului 
prin corespondenţă de către cetăţenii români din străinătate 
20. 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 
21. PL.x 322/2021 - Proiect de Lege pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice 
centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative 
22. PL-x 380/2021 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.104/2021 privind înfiinţarea Directoratului Naţional de Securitate Cibernetică 
23. PLx 507/2020 - 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 
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PL-x 359/2021 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.79/2021 pentru modificarea Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul
  

 
La punctul 1 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, 

întocmirea unui aviz negativ. 
La punctul 2 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 

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

întocmirea unui aviz favorabil. 
La punctul 4 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 

amânarea inițiativei legislative. 
La punctul 5 al ordinii de zi, 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, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, 

întocmirea unui aviz negativ. 
La punctul 8 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, 

întocmirea unui aviz negativ. 
La punctul 9 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, 

întocmirea unui aviz favorabil. 
La punctul 10 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, 

întocmirea unui aviz favorabil. 
La punctul 11 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, 

întocmirea unui aviz negativ. 
La punctul 12 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, 

întocmirea unui aviz negativ. 
La punctul 13 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, 

întocmirea unui aviz favorabil. 
La punctul 14 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, 

întocmirea unui aviz negativ. 
La punctul 15 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, 

întocmirea unui raport preliminar de respingere. 
La punctul 16 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 

întocmirea unui raport comun de respingere. 
La punctul 17 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 

întocmirea unui raport comun de respingere. 
La punctul 18 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 

întocmirea unui raport comun de respingere. 
La punctul 19 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 

întocmirea unui raport comun de respingere. 
La punctul 20 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, 

întocmirea unui raport comun de respingere. 
La punctul 21 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 

întocmirea unui raport de adoptare. 
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La punctul 22 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 
întocmirea unui raport comun de adoptare cu amendamente admise. 

La punctul 23 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 
întocmirea unui raport de adoptare în forma adoptată de Senat. 

La punctul 24 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 
amânarea inițiativei legislative. 
 
 La ședința comisiei din ziua de 12 octombrie 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) a fost înlocuit de domnul deputat Pavel Popescu (PNL) în intervalul orar 09:00 – 10:15, 
doamna deputat Angelica Fădor (PNL), domnul deputat Denes Seres (UDMR), domnul deputat 
Bogdan-Andrei Toader (PSD) a fost înlocuit de doamna deputat Alexandra Huțu (PSD) în 
intervalul orar 09:00 – 10:30, doamna deputat Oana-Alexandra Cambera (USR PLUS), domnul 
deputat Dumitru Flucuș (PNL), domnul deputat Radu-Marcel Tuhuț (PSD) a fost înlocuit de 
domnul deputat Florian Claudiu Neaga (PSD) în intervalul orar 09:00 – 10:00, 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). 
 În sistem online au fost prezenți domnul deputat Gabriel-Ioan Avrămescu (PNL), doamna 
deputat Oana-Alexandra Cambera (USR PLUS), domnul deputat Tudor-Vlad Benga (USR 
PLUS). 
 
 În zilele de 13 și 14 octombrie a.c., comisia a desfasurat activitati de documentare si 
consultare pe marginea proiectelor legislative aflate in dezbatere. În cadrul activitatilor de 
documentare si consultare, la sediul Camerei Deputaților au fost prezenti urmatorii deputati: 
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 
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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). iar in sistem online si-au desfasurat activitatea urmatorii deputati: 
domnul deputat Gabriel-Ioan Avrămescu (PNL), doamna deputat Oana-Alexandra Cambera 
(USR PLUS), domnul deputat Alin-Gabriel Apostol (USR PLUS) și domnul deputat Tudor-
Vlad Benga (USR PLUS). 
 
 În zilele de 13 și 14 octombrie 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 

SECREATAR, 

Dumitru FLUCUȘ 

 
 
 
 
 

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