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Parlamentul României 

Camera Deputaților 
 

COMISIA PENTRU ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ  
ȘI AMENAJAREA TERITORIULUI 

 
București, 13 aprilie 2022 

 
PROCES VERBAL 

din zilele de 5, 6 și 7 aprilie 2022 
 

 Comisia pentru administraţie publică și amenajarea teritoriului şi-a desfăşurat lucrările 
în zilele de 5, 6 și 7 aprilie 2022. 
 
 La ședința comisiei din ziua de 5 aprilie a.c., din numărul de 33 membri ai Comisiei 
pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului și-au înregistrat prezenţa 33 deputați.
  
 În zilele de 6 și 7 aprilie 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 29 
martie a.c., lucrările au fost conduse de doamna deputat Simona Bucura-Oprescu, 
Preşedintele comisiei. 

Doamna Președinte Simona Bucura-Oprescu a supus la vot suplimentarea ordinii de zi 
a comisiei cu următoarea sesizare în fond: 
1. PL-x nr. 204/2021 - Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006, 

republicată 
Suplimentarea ordinii de zi a ședinței a fost adoptată cu unanimitate de voturi 

 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. PL-x nr.48/2022 - Propunere legislativă pentru completarea şi modificarea Legii 
educaţiei naţionale nr.1/2011 
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2. PL-x nr. 60/2022 - Proiect de Lege pentru completarea Legii-cadru nr.153/2017 privind 
salarizarea personalului plătit din fonduri publice şi pentru completarea Legii nr.7/2006 
privind statutul funcţionarului public parlamentar 
3. PL-x nr.75/2022 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr.3/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de 
energie electrica şi gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum şi pentru 
completarea Ordonanţei Guvernului nr.27/1996 privind acordarea de facilităţi persoanelor 
care domiciliază sau lucrează în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia 
Biosferei „Delta Dunării” 
4. PL-x nr.84/2022 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr.4/2022 pentru completarea art.52 din Legea nr.500/2002 privind finanţele 
publice 
5. PL-x nr.85/2022 - Proiect de Lege privind registrul electronic al istoricului vehiculelor 
rutiere înmatriculate sau înregistrate în România 
6. PL-x nr.94/2022 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr.5/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.129/2021 privind implementarea formularului digital de intrare în România 
7. Pl-x nr.125/2022 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.12/2022 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul 
transporturilor rutiere 

 
SESIZĂRI ÎN FOND 

 
8. PL-x nr.41/2022 - Propunere legislativă privind constituirea şi funcţionarea parcurilor 
agro-zootehnice 
9. PL-x nr. 72/2022 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr.138/2021 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ 
10. PL-x nr.92/2022 - Propunere legislativă pentru completarea art.201 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ 
11. PL-x nr.601/2021 - Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.13 din Legea 
nr.153/2011 privind măsuri de creștere a calității arhitectural-ambientale a clădirilor 
 
 La punctul 1 al ordinii de zi suplimentare, a fost prezentat proiectul de Lege pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.95/2006, republicată (PL-x nr.204/2021), având ca 
obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr.95/2006, în sensul instituirii 
unor norme noi cu privire la alocaţia de hrană în unităţile spitaliceşti, precum şi la procedura 
de stabilire a acesteia. 
 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 negativ, Consiliul Economic și Social avizează partajat, Guvernul 
nu susține adoptarea. 
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 Supus dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea 
unui raport preliminar de adoptare cu amendamente admise. 
 
 La punctele 8 și 11 ale ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de 
voturi, amânarea inițiativelor legislative. 
 
 La punctul 1 al ordinii de zi, a fost prezentată propunerea legislativă pentru 
completarea şi modificarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 (PL-x nr.48/2022), având 
ca obiect de reglementare modificarea şi completarea art.42 şi 43 din Legea nr.1/2011, 
pentru armonizarea acesteia cu Legea nr.69/2000, în ceea ce priveşte desfăşurarea 
procesului instructiv şi educativ al antrenamentului sportiv. Se doreşte actualizarea cadrului 
legislativ în vederea introducerii în lege a instituţiilor publice sau private ce au rol în 
domeniul sportului de performanţă (federaţii sportive, academii sportive, cluburi sportive, 
Comitetul Olimpic şi Sportiv Român). Astfel, în conformitate cu standardele europene se 
impune separarea Federaţiei Sportului Universitar de cel Școlar. 
 S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor organice, Camera 
Deputaţilor este prima Cameră sesizată, Consiliul Legislativ avizează favorabil, 
Consiliul Economic și Social avizează favorabil, Guvernul nu susține adoptarea. 
 Supusă dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi (5 abțineri), 
întocmirea unui aviz favorabil. 
 
 La punctul 2 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege pentru completarea 
Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice şi pentru 
completarea Legii nr.7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar (PL-x nr. 
60/2022), având ca obiect de reglementare completarea Legii-cadru nr.153/2017, cu un 
nou articol, art.161, în sensul că personalul din instituţiile şi/sau autorităţile publice 
nominalizat în echipele de proiecte finanţate din fonduri externe rambursabile, în baza 
legilor pentru ratificarea sau aprobarea acordurilor de împrumut adoptate de Parlamentul 
României, beneficiază de majorarea salariilor de bază, soldelor de funcţie/salariilor de 
funcţii, indemnizaţiilor de încadrare cu până la 50%, indiferent de numărul de proiecte în 
care este implicat. Această majorare se aplică proporţional cu timpul efectiv alocat 
activităţilor pentru fiecare proiect. Totodată, proiectul vizează completarea Legii nr.7/2006, 
în sensul că detaşarea sau transferul funcţionarului public se dispune, de regulă, doar în 
cadrul autorităţilor  publice sau al instituţiilor publice prevăzute de lege. 
 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, Consiliul Economic și Social avizează favorabil, 
Guvernul nu a transmis punctul de vedere. 
 Supus dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea 
unui aviz favorabil.  
 
 La punctul 3 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.3/2022 pentru modificarea şi completarea 
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Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.118/2021 privind stabilirea unei scheme de 
compensare pentru consumul de energie electrica şi gaze naturale pentru sezonul rece 2021-
2022, precum şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr.27/1996 privind acordarea 
de facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităţi din Munţii Apuseni 
şi în Rezervaţia Biosferei „Delta Dunării” (PL-x nr.75/2022), având ca obiect de 
reglementare modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.118/2021 
privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică și gaze 
naturale pentru sezonul rece 2021-2022. 
 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, Consiliul Economic și Social avizează favorabil. 
 Supus dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea 
unui aviz favorabil. 
 
 La punctul 4 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.4/2022 pentru completarea art.52 din Legea 
nr.500/2002 privind finanţele publice (PL-x nr.84/2022), având ca obiect de reglementare 
completarea art.52 din Legea nr.500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi 
completările ulterioare, cu un nou alineat, respectiv, alin.(92), în scopul realizării de plăţi 
anticipate de până la 100% din fonduri publice în vederea achiziţionării drepturilor de 
difuzare a filmelor, acţiunilor culturale şi evenimentelor de importanţă deosebită şi/sau 
majoră, precum şi a cotizaţiilor la organismele internaţionale. 
 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. 
 Supus dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea 
unui aviz favorabil. 
 
 La punctul 5 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege privind registrul 
electronic al istoricului vehiculelor rutiere înmatriculate sau înregistrate în România (PL-x 
nr.85/2022), având ca obiect de reglementare certificarea istoricului vehiculelor rutiere, 
referitor la numărul de kilometrii parcurși indicați de odometru, la implicarea 
autovehiculului într-un eveniment care a produs avarii grave care periclitează siguranța 
circulației rutiere, precum și la neprezentarea vehiculului în cadrul unei campanii de 
rechemare a vehiculelor, deoarece unul sau mai multe sisteme, echipamente, componente 
sau unități tehnice separate instalate pe vehicul prezintă un risc important pentru siguranța 
rutieră, sănătatea publică sau protecția mediului înconjurător. 
 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, Consiliul Economic și Social avizează nefavorabil, 
Guvernul nu a transmis punctul de vedere. 
 Supus dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea 
unui aviz favorabil. 
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 La punctul 6 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.5/2022 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.129/2021 privind implementarea formularului 
digital de intrare în România (PL-x nr.94/2022), având ca obiect de reglementare 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.129/2021 astfel încât 
aceasta să permită completarea în format digital a formularului, descărcarea acestuia în 
format digital odată generat în urma completării, colectarea şi schimbul de date între 
Ministerul Sănătăţii, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, 
direcţiile de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti, Institutul Naţional de 
Sănătate Publică, precum şi completarea declaraţiei pentru persoanele exceptate. 
 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. 
 Supus dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea 
unui aviz negativ. 
 
 La punctul 7 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr.12/2022 pentru modificarea şi completarea unor acte normative 
din domeniul transporturilor rutiere (Pl-x nr.125/2022), având ca obiect de reglementare 
modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.27/2011, a Ordonanţei Guvernului 
nr.37/2007, a Ordonanţei Guvernului nr.26/2011, precum şi a Legii nr.16/2017. De 
asemenea, proiectul vizează transpunerea Directivei (UE) 2020/1057 a Parlamentului 
European şi a Consiliului din 15 iulie 2020 de stabilire a unor norme specifice cu privire la 
Directiva 96/71/CE şi la Directiva 2014/67/UE privind detaşarea conducătorilor auto în 
sectorul transportului rutier şi de modificare a Directivei 2006/22/CE în ceea ce priveşte 
cerinţele de control şi a Regulamentului (UE) nr.1024/2012. Totodată, proiectul stabileşte 
măsurile de aplicare a unor prevederi din Regulamentul (UE) 2020/1055 al Parlamentului 
European şi al Consiliului din 15 iulie 2020 de modificare a Regulamentelor (CE) 
nr.1071/2009, (CE) nr.1072/2009 şi (UE) nr.1024/2012 în vederea adaptării acestora la 
evoluţiile sectorului transportului rutier. 
 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. 
 Supus dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea 
unui aviz favorabil. 
 
 La punctul 9 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.138/2021 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ (PL-x nr. 
72/2022), având ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.57/2019. Proiectul vizează amânarea, de la data de 1 ianuarie 2022 
până la 30 septembrie 2023, intrării în vigoare a dispoziţiilor art.467 alin.(3)-(9), art.469, 
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470 şi 484 din actul normativ de bază. Totodată, actul normativ de bază este completat cu o 
anexă care cuprinde echivalarea cu funcţiile publice generale a funcţiilor publice specifice 
din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice. 
 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, Consiliul Economic și Social avizează favorabil. 
 Supus dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi (5 abțineri), 
întocmirea unui raport preliminar de adoptare cu amendamente admise. 
 
 La punctul 10 al ordinii de zi, a fost prezentată propunerea legislativă pentru 
completarea art.201 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 
administrativ (PL-x nr.92/2022), având ca obiect de reglementare completarea art.201 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019, în sensul limitării la trei a numărului de 
mandate ale aleşilor locali: primar, consilier local/judeţean şi preşedinte al consiliului 
judeţean. 
 S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor organice, Camera 
Deputaţilor este prima Cameră sesizată, Consiliul Legislativ avizează negativ, 
Consiliul Economic și Social avizează nefavorabil, Guvernul nu susține adoptarea. 
 Supusă dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi (4 voturi 
împotrivă și o abținere), întocmirea unui raport preliminar de respingere. 
 

 
 

 
PREȘEDINTE SECRETAR, 

Simona BUCURA-OPRESCU Christine THELLMANN 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Șef serviciu, Cristian BITEA 
Consilier parlamentar, Sergiu-Vlad PAHONȚU 


