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PROCES VERBAL 

din zilele de 2 și 3 noiembrie 2020 
 
 Comisia pentru administraţie publică și amenajarea  teritoriului şi-a desfăşurat lucrările în 
zilele de 2 și 3 noiembrie 2020. 
  
 La ședința online a comisiei din ziua de 2 noiembrie a.c., din numărul de 22 membri ai 
Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului și-au înregistrat prezenţa 22 
deputaţi. La sediul Camerei Deputaților au fost prezenți  doamna deputat Fădor Angelica 
(PNL), doamna deputat Bucura-Oprescu Simona (PSD), domnul deputat Nicolae Andrei 
(PSD), domnul deputat Șovăială Constantin (PNL),  domnul deputat Leoreanu Laurențiu -Dan 
(PNL),  domnul deputat Mușoiu Ștefan (PSD) , doamna deputat Popescu Mariana-Venera 
(Minorități), domnul deputat Rădulescu Cătălin-Marian (PSD) și domnul deputat Ursu 
Răzvan-Ion (PSD). 
 
 La ședința comună online a comisiei din ziua de 3 noiembrie a.c., din numărul de 22 
membri ai Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului și-au înregistrat 
prezenţa 22 deputaţi. La sediul Camerei Deputaților au fost prezenți doamna deputat Fădor 
Angelica (PNL), doamna deputat Bucura-Oprescu Simona (PSD), domnul deputat Nicolae 
Andrei (PSD), domnul deputat Șovăială Constantin (PNL), domnul deputat Avram Constantin 
(PSD), domnul deputat Leoreanu Laurențiu -Dan (PNL),  domnul deputat Mușoiu Ștefan 
(PSD), doamna deputat Popescu Mariana-Venera (Minorități), domnul deputat Rădulescu 
Cătălin-Marian (PSD), domnul deputat Roman Florin-Claudiu (PNL) și domnul deputat Ursu 
Răzvan-Ion (PSD). 
 
 Şedinţa online a Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului a avut loc 
în data de 2 noiembrie 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.  
 
 Pe ordinea de zi a şedinţei online au figurat următoarele puncte: 

Bucureşti,  5 noiembrie 2020 

nicoleta.toma
Original
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SESIZĂRI ÎN FOND 

 
  1. PLx 509/2019 - Proiect de Lege pentru recunoaşterea oraşului Iaşi drept iniţiator al 
Revoluţiei Române din decembrie 1989 
  2. PL-x 193/2020 - Proiect de Lege privind regimul ariilor naturale protejate urbane şi 
conservarea biodiversităţii urbane 
  3. PL-x 483/2020 - Propunere legislativă pentru modificarea lit.b) a alin.(21) şi lit.b) a 
alin.(22) ale art.5 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii 
  4. 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 
  5. PL-x 610/2020 - Proiect de Lege privind instituirea zilei de 3 iunie ca Ziua naţională a 
bicicletei 
  6. PL.x 643/2020 - Proiect de Lege privind transmiterea unor bunuri imobile destinate 
activităţilor de asistenţă sanitar-veterinară, aflate în proprietatea privată a statului, din 
administrarea Agenţiei Domeniilor Statului în administrarea consiliilor locale, precum şi 
pentru abrogarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.89/2004 privind vânzarea bunurilor 
imobile în care se desfăşoară activităţi de asistenţă sanitar-veterinară 
  7. PL-x 653/2020 - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale 
  8. PL-x 655/2020 - Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.145/2014 
pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol şi pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.28/2008 privind registrul agricol 
  9. PL-x 658/2020 - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.1 din 
Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii  
   
 La punctul 1 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege pentru recunoaşterea 
oraşului Iaşi drept iniţiator al Revoluţiei Române din decembrie 1989 (PL-x 509/2020), având 
ca obiect de reglementare recunoaşterea oraşului Iaşi drept iniţiator al Revoluţiei Române din 
Decembrie 1989 şi instituirea datei de 14 decembrie, dată prin care se va celebra anual 
începutul Revoluţiei Române din Decembrie 1989. Despre momentul revoluționar Iași s -au 
exprimat numeroși istorici și au fost culese mărturii de la participanți. Toate converg în a 
demonstra faptul că la Iași a existat o acțiune de protest care ar fi put ut să fie scânteia 
declanșatoare a Revoluției Române dacă nu ar fi fost înăbușită în forță iar principalii inițiatori 
arestați. În consecință, recunoașterea calității de inițiator al Revoluției Române din decembrie 
1989 este un act de restabilire a adevărului istoric și de dreaptă judecată pentru Municipiul 
Iași. 
 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 
nefavorabil proiectul de lege, Guvernul nu susține proiectul de lege. 
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 Supus dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, întocmirea unui 
raport preliminar de respingere. 
 
 La punctul 2 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost amânat cu unanimitate de 
voturi. 
 
 La punctul 3 al ordinii de zi, a fost prezentată propunerea legislativă pentru modificarea 
lit.b) a alin.(21) şi lit.b) a alin.(22) ale art.5 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării 
lucrărilor de construcţii (PL-x 483/2020), având ca obiect de reglementare modificarea 
alin.(21) lit.b) şi alin.(22) lit.b) ale art.5 din Legea nr.50/1991, intervenţia legislativă vizând, 
potrivit expunerii de motive, adăugarea anexelor gospodăreşti ale exploataţiilor agricole în 
categoria construcţiilor pentru care nu este necesară emiterea avizului serviciilor deconcentrate 
ale autorităţilor centrale privind protecţia sănătăţii populaţiei. 
 S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor ordinare, Camera 
Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a respins propunerea legislativă, Consiliul 
Legislativ a avizat favorabil propunerea legislativă, Consiliul Economic și Social a avizat 
favorabil propunerea legislativă, Guvernul nu a transmis un punct de vedere. 
 Supus dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, întocmirea unui 
raport preliminar de respingere cu amendamente de tehnică legislativă. 
 
 La punctul 4 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost amânat cu unanimitate de 
voturi.  
 
 La punctul 5 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege privind instituirea zilei de 
3 iunie ca Ziua naţională a bicicletei (PL-x 610/2020), având ca obiect de reglementare 
instituirea Zilei naţionale a bicicletei în data de 3 iunie. Ziua bicicletei poate fi marcată de către 
autorităţile publice centrale şi locale, de către societatea civilă şi persoane fizice şi juridice, 
prin organizarea şi/sau participarea la programe şi manifestări educative, de voluntariat, cu 
caracter social sau sportiv, consacrate informării şi conştientizării beneficiilor oferite de mersul 
pe bicicletă. Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale pot acorda sprijin logistic şi 
pot aloca fonduri din bugetele proprii în vederea organizării şi derulării în bune condiţii a 
manifestărilor prevăzute la alin.(1), în limita alocaţiilor bugetare aprobate. 
 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 şi Social a avizat 
favorabil proiectul de lege, Guvernul nu a transmis un punct de vedere. 
 Supus dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, întocmirea unui 
raport de adoptare. 
 
 La punctul 6 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege privind transmiterea unor 
bunuri imobile destinate activităţilor de asistenţă sanitar-veterinară, aflate în proprietatea 
privată a statului, din administrarea Agenţiei Domeniilor Statului în administrarea consiliilor 
locale, precum şi pentru abrogarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.89/2004 privind 
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vânzarea bunurilor imobile în care se desfăşoară activităţi de asistenţă sanitar-veterinară (PL.x 
643 /2020), având ca obiect de reglementare trecerea anumitor bunuri imobile reprezentând 
sedii ale circumscripţiilor sanitar-veterinare, locuinţe de serviciu şi anexele inseparabile, 
precum şi terenurile aferente, aflate în proprietatea privată a statului, şi administrarea Agenţiei 
Domeniilor Statului, în administrarea consiliilor locale pe a căror rază teritorială se regăsesc 
acestea. 
 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 
negativ proiectul de lege, Guvernul nu a transmis un punct de vedere. 
 Supus dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, întocmirea unui 
raport preliminar de adoptare în forma adoptată de Senat. 
 
 La punctul 7 al ordinii de zi, a fost prezentată propunerea legislativă pentru modificarea 
şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi 
rurale (PL-x 653/2020), având ca obiect de reglementare modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr.21/2002. Potrivit expunerii de motive, iniţiativa vizează, printre 
altele, redefinirea subiecţilor actului normativ, introducerea prevederii privind obligaţia de a 
asigura întreţinerea şi curăţenia terenurilor, altele decât cele care constituie împrejmuiri, 
unificarea prevederilor care reglementează obligaţiile instituţiilor publice, agenţilor economici 
şi celorlalte persoane juridice, cu cele care reglementează obligaţiile persoanelor fizice. 
 S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor ordinare, Camera 
Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a respins propunerea legislativă, Consiliul 
Legislativ a avizat favorabil propunerea legislativă, Consiliul Economic și Social a avizat 
favorabil propunerea legislativă, Guvernul nu a transmis un punct de vedere. 
 Supus dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, întocmirea unui 
raport de adoptare cu amendamente admise. 
 
 La punctul 8 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei 
produselor din sectorul agricol şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.28/2008 privind registrul agricol (PL-x 655/2020), având ca obiect de reglementare 
modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.28/2008, precum şi modificarea şi 
completarea Legii nr.145/2014, în vederea înlocuirii actualului sistem multiplu de evidenţă a 
informaţiilor cu privire la proprietatea agricolă şi producătorii agricoli printr-un singur registru 
agricol unic la nivel naţional, care va fi accesibil numai online. 
 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 negativ proiectul de lege, Consiliului Economic și Social a avizat 
favorabil proiectul de lege, Guvernul nu a transmis un punct de vedere. 
 Supus dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, întocmirea unui 
raport preliminar de respingere. 
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 La punctul 9 al ordinii de zi, a fost prezentată propunerea legislativă pentru modificarea 
şi completarea art.1 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 
construcţii (PL-x 658/2020), având ca obiect de reglementare modificarea art.1 din Legea 
nr.50/1991, interventia legislativă vizând adăugarea unei noi categorii de persoane care pot 
solicita acordarea autorizaţiei de construire/desfiinţare. 
 S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor ordinare, Camera 
Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a respins propunerea legislativă, Consiliul 
Legislativ a avizat favorabil propunerea legislativă, Guvernul nu a transmis un punct de 
vedere. 
 Supus dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea 
unui raport preliminar de respingere. 
 
 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 3 
noiembrie a.c. Lucrările au fost conduse de domnul deputat Halici Nicușor  (PSD), 
președintele Comisiei juridică, de disciplină şi imunităţi. 
 Domnul președinte Halici Nicușor a supus la vot ordinea de zi a comisiei.  
 Ordinea de zi a comisiei a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 
 
 Pe ordinea de zi a şedinţei comune online a figurat următoarea sesizare în fond: 
 
  PL-x  641/2019 - Proiect de Lege privind unele măsuri de regim fiscal derogatoriu 
aplicabil anumitor terenuri, construcţii edificate pe acestea şi anumitor activităţi economice 
autorizate 
  
  La punctul înscris pe ordinea de zi a ședinței comune online , a fost prezentat proiectul 
de Lege privind unele măsuri de regim fiscal derogatoriu aplicabil anumitor terenuri, 
construcţii edificate pe acestea şi anumitor activităţi economice autorizate (PL.x 641/2019), 
având ca obiect de reglementare instituirea unui regim fiscal derogatoriu aplicabil unei 
anumite categorii de terenuri, construcţiilor edificate pe acestea şi anumitor activităţi 
economice autorizate, în scopul dezvoltării activităţilor economice, al creării de locuri de 
muncă şi al creşterii veniturilor bugetare. Astfel, sunt avute în vedere insulele, grindurile şi alte 
suprafeţe de uscat cu potenţial de exploatare economică, rezultate prin acţiuni sau modificări 
naturale ale teritoriului ori prin lucrări de amenajare hidrotehnică, fiind exceptate terenurile 
care intră sub incidenţa Legii nr.82/1993. De asemenea, intră sub incidenţa propunerii 
legislative construcţiile civile edificate pe terenurile mai sus amintite, în măsura în care sunt 
utilizate exclusiv pentru activităţile economice prevăzute la art.6 din proiect, şi anume cele 
aferente producţiei de energie regenerabilă, turism, agrement, alimentaţie publică, comerţ cu 
amănuntul, jocuri de noroc, precum şi serviciile conexe acestora. 
 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 So cial a avizat 
nefavorabil proiectului de lege, Guvernul nu susține adoptarea proiectului de lege. 
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 Supus dezbaterilor, membrii celor două comisii au hotărât, cu majoritate de voturi, 
întocmirea unui raport comun suplimentar preliminar de adoptare cu amendamente 
admise și respinse. 
 
 
 

PREŞEDINTE, 

ANGELICA FĂDOR 

SECRETAR, 

  ANDREI NICOLAE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit: 
Expert parlamentar, Sergiu-Vlad PAHONŢU 
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	La punctul 5 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege privind instituirea zilei de 3 iunie ca Ziua naţională a bicicletei (PL-x 610/2020), având ca obiect de reglementare instituirea Zilei naţionale a bicicletei în data de 3 iunie. Ziua bicicletei poate fi marcată de către autorităţile publice centrale şi locale, de către societatea civilă şi persoane fizice şi juridice, prin organizarea şi/sau participarea la programe şi manifestări educative, de voluntariat, cu caracter social sau sportiv, consacrate informării şi conştientizării beneficiilor oferite de mersul pe bicicletă. Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale pot acorda sprijin logistic şi pot aloca fonduri din bugetele proprii în vederea organizării şi derulării în bune condiţii a manifestărilor prevăzute la alin.(1), în limita alocaţiilor bugetare aprobate.
	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 şi Social a avizat favorabil proiectul de lege, Guvernul nu a transmis un punct de vedere.
	Supus dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, întocmirea unui raport de adoptare.
	La punctul 6 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege privind transmiterea unor bunuri imobile destinate activităţilor de asistenţă sanitar-veterinară, aflate în proprietatea privată a statului, din administrarea Agenţiei Domeniilor Statului în administrarea consiliilor locale, precum şi pentru abrogarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.89/2004 privind vânzarea bunurilor imobile în care se desfăşoară activităţi de asistenţă sanitar-veterinară (PL.x 643 /2020), având ca obiect de reglementare trecerea anumitor bunuri imobile reprezentând sedii ale circumscripţiilor sanitar-veterinare, locuinţe de serviciu şi anexele inseparabile, precum şi terenurile aferente, aflate în proprietatea privată a statului, şi administrarea Agenţiei Domeniilor Statului, în administrarea consiliilor locale pe a căror rază teritorială se regăsesc acestea.
	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 negativ proiectul de lege, Guvernul nu a transmis un punct de vedere.
	Supus dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, întocmirea unui raport preliminar de adoptare în forma adoptată de Senat.
	La punctul 7 al ordinii de zi, a fost prezentată propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale (PL-x 653/2020), având ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.21/2002. Potrivit expunerii de motive, iniţiativa vizează, printre altele, redefinirea subiecţilor actului normativ, introducerea prevederii privind obligaţia de a asigura întreţinerea şi curăţenia terenurilor, altele decât cele care constituie împrejmuiri, unificarea prevederilor care reglementează obligaţiile instituţiilor publice, agenţilor economici şi celorlalte persoane juridice, cu cele care reglementează obligaţiile persoanelor fizice.
	S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor ordinare, Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a respins propunerea legislativă, Consiliul Legislativ a avizat favorabil propunerea legislativă, Consiliul Economic și Social a avizat favorabil propunerea legislativă, Guvernul nu a transmis un punct de vedere.
	Supus dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, întocmirea unui raport de adoptare cu amendamente admise.
	La punctul 8 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.28/2008 privind registrul agricol (PL-x 655/2020), având ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.28/2008, precum şi modificarea şi completarea Legii nr.145/2014, în vederea înlocuirii actualului sistem multiplu de evidenţă a informaţiilor cu privire la proprietatea agricolă şi producătorii agricoli printr-un singur registru agricol unic la nivel naţional, care va fi accesibil numai online.
	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 negativ proiectul de lege, Consiliului Economic și Social a avizat favorabil proiectul de lege, Guvernul nu a transmis un punct de vedere.
	Supus dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, întocmirea unui raport preliminar de respingere.
	La punctul 9 al ordinii de zi, a fost prezentată propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art.1 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii (PL-x 658/2020), având ca obiect de reglementare modificarea art.1 din Legea nr.50/1991, interventia legislativă vizând adăugarea unei noi categorii de persoane care pot solicita acordarea autorizaţiei de construire/desfiinţare.
	S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor ordinare, Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a respins propunerea legislativă, Consiliul Legislativ a avizat favorabil propunerea legislativă, Guvernul nu a transmis un punct de vedere.
	Supus dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea unui raport preliminar de respingere.
	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 3 noiembrie a.c. Lucrările au fost conduse de domnul deputat Halici Nicușor (PSD), președintele Comisiei juridică, de disciplină şi imunităţi.
	Domnul președinte Halici Nicușor a supus la vot ordinea de zi a comisiei. 
	Ordinea de zi a comisiei a fost adoptată cu unanimitate de voturi.
	Pe ordinea de zi a şedinţei comune online a figurat următoarea sesizare în fond:
	PL-x  641/2019 - Proiect de Lege privind unele măsuri de regim fiscal derogatoriu aplicabil anumitor terenuri, construcţii edificate pe acestea şi anumitor activităţi economice autorizate
	La punctul înscris pe ordinea de zi a ședinței comune online, a fost prezentat proiectul de Lege privind unele măsuri de regim fiscal derogatoriu aplicabil anumitor terenuri, construcţii edificate pe acestea şi anumitor activităţi economice autorizate (PL.x 641/2019), având ca obiect de reglementare instituirea unui regim fiscal derogatoriu aplicabil unei anumite categorii de terenuri, construcţiilor edificate pe acestea şi anumitor activităţi economice autorizate, în scopul dezvoltării activităţilor economice, al creării de locuri de muncă şi al creşterii veniturilor bugetare. Astfel, sunt avute în vedere insulele, grindurile şi alte suprafeţe de uscat cu potenţial de exploatare economică, rezultate prin acţiuni sau modificări naturale ale teritoriului ori prin lucrări de amenajare hidrotehnică, fiind exceptate terenurile care intră sub incidenţa Legii nr.82/1993. De asemenea, intră sub incidenţa propunerii legislative construcţiile civile edificate pe terenurile mai sus amintite, în măsura în care sunt utilizate exclusiv pentru activităţile economice prevăzute la art.6 din proiect, şi anume cele aferente producţiei de energie regenerabilă, turism, agrement, alimentaţie publică, comerţ cu amănuntul, jocuri de noroc, precum şi serviciile conexe acestora.
	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 nefavorabil proiectului de lege, Guvernul nu susține adoptarea proiectului de lege.
	Supus dezbaterilor, membrii celor două comisii au hotărât, cu majoritate de voturi, întocmirea unui raport comun suplimentar preliminar de adoptare cu amendamente admise și respinse.
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