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Camera Deputaţilor  
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AMENAJAREA TERITORIULUI  
 
 

 
PROCES VERBAL 

din zilele de 22 și 23 iunie 2020 
 

 
 Comisia pentru administraţie publică și amenajarea ter itoriului şi-a desfăşurat lucrările în 
zilele de 22 și 23 iunie 2020. 
 
 
 La ședința online a comisiei  din ziua de 22 iunie a.c., din numărul de 27 membri ai 
Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului și-au înregistrat prezenţa 27 
deputaţi. La sediul Camerei Deputaților au fost prezenți doamna deputat Fădor Angelica 
(PNL), domnul deputat Seres Denes (UDMR), doamna deputat Bucura-Oprescu Simona 
(PSD), domnul deputat Șovăială Constantin (PNL),  domnul deputat Cojocaru Petru-Bogdan 
(PSD), domnul deputat Leoreanu Laurențiu-Dan (PNL), domnul deputat Mușoiu Ștefan (PSD), 
domnul deputat Palăr Ionel (PNL), doamna deputat Popescu Mariana-Venera (Minorități), 
domnul deputat Rădulescu Cătălin-Marian (PSD), domnul deputat Roman Florin-Claudiu 
(PNL), domnul deputat Suciu Vasile-Daniel (PSD) și domnul deputat Ursu Răzvan-Ion (PSD). 
  
 
 La ședința online a comisiei  din ziua de 23 iunie a.c., din numărul de 27 membri ai 
Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului și-au înregistrat prezenţa 26 
deputaţi, neparticipânt la ședința online a comisiei domnul deputat Dan Nicușor Daniel (USR). 
La sediul Camerei Deputaților au fost prezenți doamna deputat Fădor Angelica (PNL),  domnul 
deputat Seres Denes (UDMR), doamna deputat Bucura-Oprescu Simona (PSD), domnul 
deputat Șovăială Constantin (PNL), domnul deputat Cojocaru Petru -Bogdan (PSD), domnul 
deputat Leoreanu Laurențiu -Dan (PNL), domnul deputat Mușoiu Ștefan (PSD), domnul 
deputat Palăr Ionel (PNL), doamna deputat Popescu Mariana-Venera (Minorități), domnul 
deputat Rădulescu Cătălin-Marian (PSD), domnul deputat Roman Florin-Claudiu (PNL), 
domnul deputat Suciu Vasile-Daniel (PSD) și domnul deputat Ursu Răzvan-Ion (PSD). 
 
 

Bucureşti,  24 iunie 2020 
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 Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului și  Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi și -au desfășurat lucrările în ședință  comună online, în data de 22 iunie 
a.c. Lucrările au fost conduse de domnul deputat Nicușor Halici (PSD), președintele Comisiei 
juridice, de disciplină şi imunităţi. 
 
 Pe ordinea de zi a şedinţei comune online au figurat următoarele sesizări în fond: 
 

SESIZARE ÎN FOND 
 
 1. PL.x 294/2020 - Proiect de Lege privind transmiterea unor terenuri din domeniul public 
al statului, aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi concesiunea Companiei 
Naţionale de Căi Ferate C.F.R.-S.A., în domeniul public al statului, respectiv al Consiliului 
Local Sector 5, şi în administrarea Consiliului Local Sector 5 
 2. PL-x 630/2019 - Proiect de Lege privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi 
a publicităţii imobiliare nr.7/1996 
 
 
 La punctul 1 înscris pe ordinea de zi a ședinței comune online , a fost prezentat 
proiectul de Lege privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului, aflate în 
administrarea Ministerului Transporturilor şi concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate 
C.F.R.-S.A., în domeniul public al statului, respectiv al Consiliului Local Sector 5, şi în 
administrarea Consiliului Local Sector 5 (PL.x 294/2020), având ca obiect de reglementare 
transmiterea unui teren aferent liniei C.F. Bucureşti Progresu - Bucureşti Cotroceni, aflat în 
concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate C.F.R. - S.A., din domeniul public al statului 
şi administrarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, în domeniul 
public al Municipiului Bucureşti. Conform celor prezentate în Expunerea de motive, acest 
transfer ar fi necesar pentru a se putea implementa o serie de proiecte de utilitate publică pe 
porţiunea dintre pasajul Toporaşi şi pasajul Carol, în conformitate cu Strategia Locală de 
Dezvoltare Durabilă a Sectorului 5, aceste proiecte de utilităţi publice propunând o nouă arteră 
carosabilă de categoria I pe direcţia Nord-Sud, sub forma Bulevardului Rocar, între Pasajul 
Toporaşi şi Pasajul Rahova. 
 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 a avizat favorabil proiectul de lege, Consiliul Economic și Social  a avizat 
favorabil proiectul de lege. 
 Supus dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, întocmirea unui 
raport preliminar comun de adoptare cu amendamente admise și respinse. 
 
 
 La punctul 2 înscris pe ordinea de zi a ședinței comune online , a fost prezentat 
proiectul de Lege privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii 
imobiliare nr.7/1996 (PL-x 630/2019), având ca obiect de reglementare modificarea alin.(29), 
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(30) şi (32) ale art.9 din Legea nr.7/1996, în sensul ca şi planurile parcelare să beneficieze de 
cofinanţate din bugetul Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară. 
 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 a avizat favorabil proiectul de lege, Consiliul Economic și Social  a avizat 
favorabil proiectul de lege. 
 Supus dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, întocmirea unui 
raport comun de adoptare cu amendamente admise și respinse. 
 
 
 Şedinţa online a Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului a avut loc 
în data de 23 iunie a.c., lucrările au fost conduse de doamna deputat Angelica Fădor, 
preşedintele comisiei.  
 Doamna președinte Angelica Fădor a supus la vot ordinea de zi a comisiei.  
 Ordinea de zi a comisiei a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 
 Doamna președinte Angelica Fădor a supus la vot suplimentarea ordinii de zi cu 
următoarea sesizare în fond: 
 
 PL-x 232/2020 - Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea 
executării lucrărilor de construcţii 
 
 Ordinea de zi suplimentara a fost adoptată cu unanimitate de voturi.  
 Pe ordinea de zi a şedinţei online au figurat următoarele puncte: 
 

AVIZE 
 
  1. PL-x 310/2020 - Proiect de Lege privind utilizarea, conservarea şi protecţia solului 
  2. PL-x 316/2020 - Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, 
precum şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.63/2010 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi 
pentru stabilirea unor măsuri financiare 
  3. PLx 334/2020 - Proiect de Lege pentru modificarea art. 129 alin.(1) din Legea 
nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului 
  4. PLx 347/2020 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.64/2020 privind modificarea şi completarea art.8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare 
a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgenţă 
  5. PLx 348/2020 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.65/2020 privind unele măsuri pentru digitalizarea sistemului de coordonare şi gestionare a 
fondurilor europene structurale şi de investiţii pentru perioada de programare 2014-2020 
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  6. PLx 351/2020 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, precum 
şi pentru instituirea unor măsuri fiscale 
 

SESIZĂRI ÎN FOND 
 
  7. PL.x 343/2020 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.91/2020 privind trecerea Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale 
din subordinea Ministerului Afacerilor Interne în subordinea Guvernului şi în coordonarea 
Secretariatului General al Guvernului şi pentru modificarea unor acte normative 
  8. PL.x 346/2020 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.61/2020 privind completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996 şi pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 
administrativ 
  9. PLx 362/2020 - Propunere legislativă pentru completarea şi modificarea Legii 
nr.155/2010 privind Poliţia Locală 
 
 La punctul înscris pe ordinea de zi suplimentară, a fost prezentat proiectul de Lege 
pentru completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii 
(PL-x 232/2020), având ca obiect de reglementare completarea Legii nr.50/1991 privind 
autorizarea executării lucrărilor de construcţii, intervenţia legislativă vizând, potrivit expunerii 
de motive, exceptarea de la cerinţa privind acordul vecinilor, a lucrărilor de închidere a 
balcoanelor/logiilor care se află la parterul blocului. 
 S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor ordinare, Camera 
Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a adoptat tacit proiectul de lege, Consiliul 
Legislativ a avizat negativ proiectul de lege, Consiliul Economic și Social a avizat favorabil 
proiectul de lege. 
 Supus dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, întocmirea unui 
raport preliminar de adoptare.  
 
 La punctul 1 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege privind utilizarea, 
conservarea şi protecţia solului (PL-x 310/2020), având ca obiect de reglementare crearea 
cadrului juridic în vederea stabilirii unor măsuri şi acţiuni unitare pentru protecţia, ameliorarea 
şi utilizarea durabilă a solului, evaluarea capacităţii bioproductive, bonitarea economică, 
protecţia solului şi monitorizarea integrată a calităţii solului, în contextul politicilor sectoriale 
pentru asigurarea utilizării durabile a acestei resurse naturale neregenerabile. 
 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 a avizat favorabil proiectul de lege, Consiliul Economic și Social  a avizat 
favorabil proiectul de lege, Guvernul nu a transmis un punct de vedere. 
 Supus dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu unanimitate de 
voturi. 
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 La punctul 2 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.189/2008 privind managementul 
instituţiilor publice de cultură, precum şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare (PL-x 316/2020), având ca 
obiect de reglementare modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.189/2008, precum şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.63/2010, în 
vederea corelării dispoziţiilor contradictorii şi a eliminării celor discriminatorii. Intervenţiile 
legislative vizează condiţiile de accedere la managementul unei instituţii publice de cultură, 
durata ocupării funcţiei de manager, componenţa comisiilor de concurs, transparentizarea 
concursurilor pentru atribuirea contractelor de management, clauzele contractului de 
management. 
 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 a avizat favorabil proiectul de lege, Consiliului Economic și Social a avizat 
favorabil proiectul de Lege, Guvernul nu susține adoptarea inițiativei legislative. 
 Supus dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost avizat negativ cu majoritate de 
voturi. 
 
 La punctul 3 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege pentru modificarea art. 
129 alin.(1) din Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului (PLx 
334/2020), având ca obiect de reglementare modificarea alin.(1) al art.129 din Legea 
nr.272/2004, urmărindu-se includerea în categoria cheltuielilor care pot fi asigurate din 
alocaţia lunară de plasament plătită furnizorilor de servicii sociale, în scopul asigurării unor 
drepturi sociale pentru copiii şi tinerii pentru care s-a stabilit o măsură de protecţie specială ori 
pentru mamele aflate în centre maternale, a cheltuielilor legate de îngrijire socială şi 
pedagogică, a cheltuielilor pentru plata salariilor şi combustibil, precum şi a celor de 
întreţinere-încălzire, apă caldă, energie electrică. 
 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 a avizat favorabil proiectul de lege, Guvernul nu susține adoptarea proiectului de 
lege. 
 Supus dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu unanimitate de 
voturi. 
 
 La punctul 4 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.64/2020 privind modificarea şi completarea art.8 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin 
decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe 
perioada stării de urgenţă (PLx 347/2020), având ca obiect de reglementare modificarea 
alin.(1) şi (5) ale art.8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.43/2020, precum şi 
completarea aceluiaşi articol cu un nou alineat, alin.(51), în scopul evitării apariţiei unor 
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discriminări faţă de alte categorii de personal care sunt supuse riscului de infectare cu COVID-
19. 
 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 a avizat favorabil proiectul de lege. 
 Supus dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu unanimitate de 
voturi. 
 
 La punctul 5 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.65/2020 privind unele măsuri pentru digitalizarea 
sistemului de coordonare şi gestionare a fondurilor europene structurale şi de investiţii pentru 
perioada de programare 2014-2020 (PLx 348/2020), având ca obiect de reglementare 
insituirea unor măsuri pentru digitalizarea sistemului de coordonare şi gestionare a fondurilor 
europene structurale şi de investiţii pentru perioada de programare 2014-2020. Prin proiect se 
propune, în principal, ca începând cu data de 1 iunie 2020, autorităţile de management, 
organismele intermediare şi beneficiarii proiectelor cu finanţare din fonduri europene 
structurale şi de investiţii ale Programului Operaţional Infrastructură Mare, Programului 
Operaţional Capital Uman, Programului Operaţional Competitivitate, Programului Operaţional 
Regional, Programului Operaţional Capacitate Administrativă, Programului Operaţional 
Pescuit şi Afaceri Maritime, Programului Operaţional Asistenţă Tehnică, precum şi Autoritatea 
de Management şi beneficiarii proiectelor cu finanţare din Programul Operaţional Ajutorarea 
Persoanelor Dezavantajate, să emită, să primească şi să prelucreze documentele aferente 
apelurilor de proiecte, contractelor de finanţare/ordinelor/deciziilor de finanţare, actelor 
adiţionale la acestea, cererilor de rambursare, cererilor de prefinanţare, cererilor de plată, 
dosarelor achiziţiilor publice, rapoartelor de progres, precum şi a altor categorii de documente 
care stau la baza implementării proiectelor numai prin intermediul sistemului informatic 
SMIS2014+/MySMIS2014. 
 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 a avizat favorabil proiectul de lege. 
 Supus dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu unanimitate de 
voturi. 
 
 La punctul 6 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale (PLx 
351/2020), având ca obiect de reglementare instituirea unor măsuri fiscale, prorogarea unor 
termene, precum şi acordarea unor facilităţi fiscale. Proiectul vizează măsuri cu privire la 
calculul şi plata CASS, în cazul suspendării judecătorilor şi procurorilor în temeiul Legii 
nr.303/2004, reglementări înregistrarea în scopuri de TVA, acordarea unor bonificaţii în cazul 
impozitului pe venit si a contribuţiilor sociale obligatorii, reglementarea regimului fiscal 
aplicabil veniturilor din salarii reprezentând premii/stimulente acordate ca urmare a 
desfăşurării activităţii în baza unui contract individual de muncă, acordarea unor facilităţi la 
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plata impozitului anual pe clădiri sau a taxei lunare pe clădiri, prorogarea unor termene, 
anularea unor obligaţii accesorii pentru toate categoriile de debitori, în anumite condiţii. 
 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 a avizat favorabil proiectul de lege. 
 Supus dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu majoritate de 
voturi.  
 
 La punctul 7 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.91/2020 privind trecerea Administraţiei Naţionale a 
Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale din subordinea Ministerului Afacerilor Interne în 
subordinea Guvernului şi în coordonarea Secretariatului General al Guvernului şi pentru 
modificarea unor acte normative (PL.x 343/2020), având ca obiect de reglementare stabilirea 
unor măsuri cu privire la trecerea Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme 
Speciale din subordinea Ministerului Afacerilor Interne în subordinea Guvernului şi în 
coordonarea Secretariatului General al Guvernului, avându-se în vedere că activităţile 
Guvernului şi cele ale Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale sunt 
interdependente în ceea ce priveşte realizarea obiectivelor comune privind politica Guvernului 
în domeniul rezervelor de stat şi al pregătirii economiei naţionale şi a teritoriului pentru 
apărare. Totodată, prin proiect se preconizează modificarea Legii nr.82/1992 privind rezervele 
de stat, modificarea art.4 din Legea nr.477/2003 privind pregătirea economiei naţionale şi a 
teritoriului pentru apărare, precum şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.30/2007 privind 
organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne. 
 S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor organice, Camera 
Deputaţilor este prima Cameră sesizată, Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de 
lege, Consiliului Suprem de Apărare a Țării a avizat  proiectul de ordonanță. 
 Supus dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea 
unui raport preliminar de adoptare. 
 
 La punctul 8 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.6 1/2020 privind completarea Legii cadastrului şi a 
publicităţii imobiliare nr.7/1996 şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ (PL.x 346/2020), având ca obiect de 
reglementare completarea Legii nr.7/1996, în sensul introducerii unui articol nou care să 
reglementeze faptul că cererea de înscriere, recepţie sau avizare va putea fi depusă online prin 
intermediul sistemului informatic de cadastru şi carte funciară, însoţită de înscrisul prin care se 
constată actul sau faptul juridic a cărui înscriere se cere sau, după caz, de înscrisul pentru care 
se solicită recepţia sau avizarea. Totodată, se propune modificarea şi completarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.57/2019, în vederea clarificării dreptului consilierilor locali sau 
judeţeni, după caz, de a participa la şedinţele consiliului local sau judeţean, după caz, cât şi la 
şedinţele comisiilor de specialitate ale autorităţii deliberative, prin intermediul oricăror 
mijloace electronice, în special pe perioada stării de urgenţă, dar şi ulterior, după încetarea 
acesteia. 
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 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 a avizat favorabil proiectul de lege. 
 Supus dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea 
unui raport preliminar de adoptare în forma adoptată de Senat. 
 
 La punctul 9 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 
amânarea inițiativei legislative.  
 
 
 

PREŞEDINTE, 

ANGELICA FĂDOR 

SECRETAR, 

  SIMONA BUCURA-OPRESCU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit: 
Expert parlamentar, Sergiu-Vlad PAHONŢU 
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	La ședința online a comisiei din ziua de 23 iunie a.c., din numărul de 27 membri ai Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului și-au înregistrat prezenţa 26 deputaţi, neparticipânt la ședința online a comisiei domnul deputat Dan Nicușor Daniel (USR). La sediul Camerei Deputaților au fost prezenți doamna deputat Fădor Angelica (PNL), domnul deputat Seres Denes (UDMR), doamna deputat Bucura-Oprescu Simona (PSD), domnul deputat Șovăială Constantin (PNL), domnul deputat Cojocaru Petru-Bogdan (PSD), domnul deputat Leoreanu Laurențiu-Dan (PNL), domnul deputat Mușoiu Ștefan (PSD), domnul deputat Palăr Ionel (PNL), doamna deputat Popescu Mariana-Venera (Minorități), domnul deputat Rădulescu Cătălin-Marian (PSD), domnul deputat Roman Florin-Claudiu (PNL), domnul deputat Suciu Vasile-Daniel (PSD) și domnul deputat Ursu Răzvan-Ion (PSD).
	14 24 iunie 2020
	Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului și Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi și-au desfășurat lucrările în ședință comună online, în data de 22 iunie a.c. Lucrările au fost conduse de domnul deputat Nicușor Halici (PSD), președintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi.
	Pe ordinea de zi a şedinţei comune online au figurat următoarele sesizări în fond:
	SESIZARE ÎN FOND
	1. PL.x 294/2020 - Proiect de Lege privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate C.F.R.-S.A., în domeniul public al statului, respectiv al Consiliului Local Sector 5, şi în administrarea Consiliului Local Sector 5
	2. PL-x 630/2019 - Proiect de Lege privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996
	La punctul 1 înscris pe ordinea de zi a ședinței comune online, a fost prezentat proiectul de Lege privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate C.F.R.-S.A., în domeniul public al statului, respectiv al Consiliului Local Sector 5, şi în administrarea Consiliului Local Sector 5 (PL.x 294/2020), având ca obiect de reglementare transmiterea unui teren aferent liniei C.F. Bucureşti Progresu - Bucureşti Cotroceni, aflat în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate C.F.R. - S.A., din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, în domeniul public al Municipiului Bucureşti. Conform celor prezentate în Expunerea de motive, acest transfer ar fi necesar pentru a se putea implementa o serie de proiecte de utilitate publică pe porţiunea dintre pasajul Toporaşi şi pasajul Carol, în conformitate cu Strategia Locală de Dezvoltare Durabilă a Sectorului 5, aceste proiecte de utilităţi publice propunând o nouă arteră carosabilă de categoria I pe direcţia Nord-Sud, sub forma Bulevardului Rocar, între Pasajul Toporaşi şi Pasajul Rahova.
	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 a avizat favorabil proiectul de lege, Consiliul Economic și Social a avizat favorabil proiectul de lege.
	Supus dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, întocmirea unui raport preliminar comun de adoptare cu amendamente admise și respinse.
	La punctul 2 înscris pe ordinea de zi a ședinței comune online, a fost prezentat proiectul de Lege privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996 (PL-x 630/2019), având ca obiect de reglementare modificarea alin.(29), (30) şi (32) ale art.9 din Legea nr.7/1996, în sensul ca şi planurile parcelare să beneficieze de cofinanţate din bugetul Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară.
	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 a avizat favorabil proiectul de lege, Consiliul Economic și Social a avizat favorabil proiectul de lege.
	Supus dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, întocmirea unui raport comun de adoptare cu amendamente admise și respinse.
	Şedinţa online a Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului a avut loc în data de 23 iunie a.c., lucrările au fost conduse de doamna deputat Angelica Fădor, preşedintele comisiei. 
	Doamna președinte Angelica Fădor a supus la vot ordinea de zi a comisiei. 
	Ordinea de zi a comisiei a fost adoptată cu unanimitate de voturi.
	Doamna președinte Angelica Fădor a supus la vot suplimentarea ordinii de zi cu următoarea sesizare în fond:
	PL-x 232/2020 - Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
	Ordinea de zi suplimentara a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 
	Pe ordinea de zi a şedinţei online au figurat următoarele puncte:
	AVIZE
	1. PL-x 310/2020 - Proiect de Lege privind utilizarea, conservarea şi protecţia solului
	2. PL-x 316/2020 - Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, precum şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare
	3. PLx 334/2020 - Proiect de Lege pentru modificarea art. 129 alin.(1) din Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului
	4. PLx 347/2020 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.64/2020 privind modificarea şi completarea art.8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgenţă
	5. PLx 348/2020 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.65/2020 privind unele măsuri pentru digitalizarea sistemului de coordonare şi gestionare a fondurilor europene structurale şi de investiţii pentru perioada de programare 2014-2020
	6. PLx 351/2020 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale
	SESIZĂRI ÎN FOND
	7. PL.x 343/2020 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.91/2020 privind trecerea Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale din subordinea Ministerului Afacerilor Interne în subordinea Guvernului şi în coordonarea Secretariatului General al Guvernului şi pentru modificarea unor acte normative
	8. PL.x 346/2020 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.61/2020 privind completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996 şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ
	9. PLx 362/2020 - Propunere legislativă pentru completarea şi modificarea Legii nr.155/2010 privind Poliţia Locală
	La punctul înscris pe ordinea de zi suplimentară, a fost prezentat proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii (PL-x 232/2020), având ca obiect de reglementare completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, intervenţia legislativă vizând, potrivit expunerii de motive, exceptarea de la cerinţa privind acordul vecinilor, a lucrărilor de închidere a balcoanelor/logiilor care se află la parterul blocului.
	S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor ordinare, Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a adoptat tacit proiectul de lege, Consiliul Legislativ a avizat negativ proiectul de lege, Consiliul Economic și Social a avizat favorabil proiectul de lege.
	Supus dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, întocmirea unui raport preliminar de adoptare. 
	La punctul 1 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege privind utilizarea, conservarea şi protecţia solului (PL-x 310/2020), având ca obiect de reglementare crearea cadrului juridic în vederea stabilirii unor măsuri şi acţiuni unitare pentru protecţia, ameliorarea şi utilizarea durabilă a solului, evaluarea capacităţii bioproductive, bonitarea economică, protecţia solului şi monitorizarea integrată a calităţii solului, în contextul politicilor sectoriale pentru asigurarea utilizării durabile a acestei resurse naturale neregenerabile.
	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 a avizat favorabil proiectul de lege, Consiliul Economic și Social a avizat favorabil proiectul de lege, Guvernul nu a transmis un punct de vedere.
	Supus dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu unanimitate de voturi.
	La punctul 2 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, precum şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare (PL-x 316/2020), având ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.189/2008, precum şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.63/2010, în vederea corelării dispoziţiilor contradictorii şi a eliminării celor discriminatorii. Intervenţiile legislative vizează condiţiile de accedere la managementul unei instituţii publice de cultură, durata ocupării funcţiei de manager, componenţa comisiilor de concurs, transparentizarea concursurilor pentru atribuirea contractelor de management, clauzele contractului de management.
	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 a avizat favorabil proiectul de lege, Consiliului Economic și Social a avizat favorabil proiectul de Lege, Guvernul nu susține adoptarea inițiativei legislative.
	Supus dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost avizat negativ cu majoritate de voturi.
	La punctul 3 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege pentru modificarea art. 129 alin.(1) din Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului (PLx 334/2020), având ca obiect de reglementare modificarea alin.(1) al art.129 din Legea nr.272/2004, urmărindu-se includerea în categoria cheltuielilor care pot fi asigurate din alocaţia lunară de plasament plătită furnizorilor de servicii sociale, în scopul asigurării unor drepturi sociale pentru copiii şi tinerii pentru care s-a stabilit o măsură de protecţie specială ori pentru mamele aflate în centre maternale, a cheltuielilor legate de îngrijire socială şi pedagogică, a cheltuielilor pentru plata salariilor şi combustibil, precum şi a celor de întreţinere-încălzire, apă caldă, energie electrică.
	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 a avizat favorabil proiectul de lege, Guvernul nu susține adoptarea proiectului de lege.
	Supus dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu unanimitate de voturi.
	La punctul 4 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.64/2020 privind modificarea şi completarea art.8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgenţă (PLx 347/2020), având ca obiect de reglementare modificarea alin.(1) şi (5) ale art.8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.43/2020, precum şi completarea aceluiaşi articol cu un nou alineat, alin.(51), în scopul evitării apariţiei unor discriminări faţă de alte categorii de personal care sunt supuse riscului de infectare cu COVID-19.
	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 a avizat favorabil proiectul de lege.
	Supus dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu unanimitate de voturi.
	La punctul 5 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.65/2020 privind unele măsuri pentru digitalizarea sistemului de coordonare şi gestionare a fondurilor europene structurale şi de investiţii pentru perioada de programare 2014-2020 (PLx 348/2020), având ca obiect de reglementare insituirea unor măsuri pentru digitalizarea sistemului de coordonare şi gestionare a fondurilor europene structurale şi de investiţii pentru perioada de programare 2014-2020. Prin proiect se propune, în principal, ca începând cu data de 1 iunie 2020, autorităţile de management, organismele intermediare şi beneficiarii proiectelor cu finanţare din fonduri europene structurale şi de investiţii ale Programului Operaţional Infrastructură Mare, Programului Operaţional Capital Uman, Programului Operaţional Competitivitate, Programului Operaţional Regional, Programului Operaţional Capacitate Administrativă, Programului Operaţional Pescuit şi Afaceri Maritime, Programului Operaţional Asistenţă Tehnică, precum şi Autoritatea de Management şi beneficiarii proiectelor cu finanţare din Programul Operaţional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate, să emită, să primească şi să prelucreze documentele aferente apelurilor de proiecte, contractelor de finanţare/ordinelor/deciziilor de finanţare, actelor adiţionale la acestea, cererilor de rambursare, cererilor de prefinanţare, cererilor de plată, dosarelor achiziţiilor publice, rapoartelor de progres, precum şi a altor categorii de documente care stau la baza implementării proiectelor numai prin intermediul sistemului informatic SMIS2014+/MySMIS2014.
	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 a avizat favorabil proiectul de lege.
	Supus dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu unanimitate de voturi.
	La punctul 6 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale (PLx 351/2020), având ca obiect de reglementare instituirea unor măsuri fiscale, prorogarea unor termene, precum şi acordarea unor facilităţi fiscale. Proiectul vizează măsuri cu privire la calculul şi plata CASS, în cazul suspendării judecătorilor şi procurorilor în temeiul Legii nr.303/2004, reglementări înregistrarea în scopuri de TVA, acordarea unor bonificaţii în cazul impozitului pe venit si a contribuţiilor sociale obligatorii, reglementarea regimului fiscal aplicabil veniturilor din salarii reprezentând premii/stimulente acordate ca urmare a desfăşurării activităţii în baza unui contract individual de muncă, acordarea unor facilităţi la plata impozitului anual pe clădiri sau a taxei lunare pe clădiri, prorogarea unor termene, anularea unor obligaţii accesorii pentru toate categoriile de debitori, în anumite condiţii.
	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 a avizat favorabil proiectul de lege.
	Supus dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu majoritate de voturi. 
	La punctul 7 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.91/2020 privind trecerea Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale din subordinea Ministerului Afacerilor Interne în subordinea Guvernului şi în coordonarea Secretariatului General al Guvernului şi pentru modificarea unor acte normative (PL.x 343/2020), având ca obiect de reglementare stabilirea unor măsuri cu privire la trecerea Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale din subordinea Ministerului Afacerilor Interne în subordinea Guvernului şi în coordonarea Secretariatului General al Guvernului, avându-se în vedere că activităţile Guvernului şi cele ale Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale sunt interdependente în ceea ce priveşte realizarea obiectivelor comune privind politica Guvernului în domeniul rezervelor de stat şi al pregătirii economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare. Totodată, prin proiect se preconizează modificarea Legii nr.82/1992 privind rezervele de stat, modificarea art.4 din Legea nr.477/2003 privind pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare, precum şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne.
	S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor organice, Camera Deputaţilor este prima Cameră sesizată, Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege, Consiliului Suprem de Apărare a Țării a avizat  proiectul de ordonanță.
	Supus dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea unui raport preliminar de adoptare.
	La punctul 8 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.61/2020 privind completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996 şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ (PL.x 346/2020), având ca obiect de reglementare completarea Legii nr.7/1996, în sensul introducerii unui articol nou care să reglementeze faptul că cererea de înscriere, recepţie sau avizare va putea fi depusă online prin intermediul sistemului informatic de cadastru şi carte funciară, însoţită de înscrisul prin care se constată actul sau faptul juridic a cărui înscriere se cere sau, după caz, de înscrisul pentru care se solicită recepţia sau avizarea. Totodată, se propune modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2019, în vederea clarificării dreptului consilierilor locali sau judeţeni, după caz, de a participa la şedinţele consiliului local sau judeţean, după caz, cât şi la şedinţele comisiilor de specialitate ale autorităţii deliberative, prin intermediul oricăror mijloace electronice, în special pe perioada stării de urgenţă, dar şi ulterior, după încetarea acesteia.
	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 a avizat favorabil proiectul de lege.
	Supus dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea unui raport preliminar de adoptare în forma adoptată de Senat.
	La punctul 9 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, amânarea inițiativei legislative. 
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