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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
din zilele de 26, 27 și 28 octombrie 2021 

 
 Comisia pentru administraţie publică și amenajarea teritoriului şi-a desfăşurat lucrările în 
zilele de 26, 27 și 28 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 26 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 395/2021 - Proiect de Lege pentru modificare Legii nr.45/2009 privind organizarea şi 
funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice Gheorghe Ionescu- Şişeşti şi a sistemului 
de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare 
2. PLx 391/2021 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.75/2021 privind executarea serviciilor de aerofotogrammetrie şi de realizare a 
ortofotoplanurilor pe teritoriul României şi executarea serviciilor de digitizare şi actualizare a 
Sistemului de identificare a parcelelor agricole pentru Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale în perioada 2021-2030 
3. PLx 390/2021 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.74/2021 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.158/2005 
privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, pentru modificarea art.299 
alin.(4) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, precum şi pentru stabilirea 
unor măsuri cu privire la acordarea concediilor medicale 
4. PLx 389/2021 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.73/2021 privind unele măsuri pentru valorificarea concentratelor tehnice de uraniu din stocul 
de siguranţă şi consum, constituit în perioada 2009-2011, aflat în proprietatea privată a statului 
şi în administrarea Companiei Naţionale a Uraniului - S.A., precum şi pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.193/2018 pentru reglementarea principiilor privind asigurarea strategiei 
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naţionale a României referitoare la menţinerea ciclului nuclear integrat, prin asigurarea 
materiei prime pentru fabricarea combustibilului nuclear necesar funcţionării unităţilor de la 
Centrala Nuclearoelectrică de la Cernavodă 
5. PLx 387/2021 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.65/2021 pentru modificarea Ordonanţei nr.58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea 
activităţii de turism în România şi a altor acte normative 
6. PLx 277/2021 - Proiect de Lege pentru completarea art.23 din Legea nr.55 /2020 privind 
unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, precum şi 
pentru modificarea art.162 lit.f) din Legea nr.8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile 
conexe 
7. PLx 240/2021 - Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.211/2011 
privind regimul deşeurilor 
 

SESIZĂRI ÎN FOND 
 
8. PL.x 435/2019 - Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi 
pentru stabilirea unor măsuri financiare în domeniul unor programe gestionate de Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice 
9. PLx 15/2021 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.175/2020 pentru completarea unor acte normative cu incidenţă în protecţia animalelor, 
precum şi pentru stabilirea unor măsuri organizatorice 
10. PLx 360/2021 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.80/2021 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul managementului 
situaţiilor de urgenţă şi al apărării împotriva incendiilor 
11. PL.x 423/2021 - Proiect de Lege pentru modificarea art.67 din Legea nr.38/2003 privind 
transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, cu modificările şi completările ulterioare 
12. PL-x  646/2020 - Proiect de Lege pentru modificarea art. 2 din Legea nr.255/2010 privind 
exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes 
naţional, judeţean şi local 
13. PL.x 650/2020 - Proiect de Lege privind trecerea unor imobile din proprietatea privată sau 
publică, după caz, a statului în proprietatea publică a judeţului Bihor şi în administrarea 
Consiliului judeţean Bihor 
14. PL.x 182/2021 - Proiect de lege privind transmiterea unui teren aflat în administrarea 
Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor și în concesiunea Companiei 
Naționale de Căi Ferate C.F.R.-S.A., din domeniul public al statului în domeniul public al 
Municipiului Câmpina 
15. Pl.x 303/2021 - Propunere legislativă pentru completarea art.7 lit.h) din Legea poliţiei locale 
nr.155/2010 
 

DIVERSE 
 
16. COM(2021)573 - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, 
CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL 
REGIUNILOR Noul Bauhaus european Frumos, durabil, pentru toţi  
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La punctul 1 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, 
întocmirea unui aviz favorabil. 

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

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

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

La punctul 5 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 
întocmirea unui aviz favorabil. 

La punctul 6 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 
întocmirea unui aviz favorabil. 

La punctul 7 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 
întocmirea unui aviz negativ. 

La punctul 8 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 
întocmirea unui raport comun de adoptare în forma adoptată de Comisia pentru buget, finanţe 
şi bănci. 

La punctul 9 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 
amânarea inițiativei legislative. 

La punctul 10 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, 
întocmirea unui raport comun de adoptare. 

La punctul 11 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 
amânarea inițiativei legislative. 

La punctul 12 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 
amânarea inițiativei legislative. 

La punctul 13 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, 
întocmirea unui raport comun de respingere. 

La punctul 14 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 
întocmirea unui raport preliminar de respingere. 

La punctul 15 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 
amânarea inițiativei legislative. 

La punctul 16 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 
întocmirea unui proiect de opinie favorabil. 

 
În data de 27 octombrie a.c., Comisia pentru administrație publică și amenajarea 

teritoriului și-a desfășurat lucrările în sedință comună cu Comisia pentru buget, finanţe şi bănci 
și Comisia pentru industrii şi servicii. Lucrările au fost conduse de doamna deputat Simona 
Bucura-Oprescu, Președintele comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului. 
 
 Pe ordinea de zi a ședinței comune a figurat PL-x nr. 444/2021 - Proiect de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-
bugetare. 
 

La punctul înscris pe ordinea de zi a ședinței comune, membrii celor trei comisii au 
hotărât, cu majoritate de voturi, întocmirea unui raport comun de adoptare cu 
amendamente admise și respinse. 
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În data de 27 octombrie a.c., Camera Deputaților a hotărât retrimiterea Proiectului de 

Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.15/2021 privind reglementarea unor măsuri 
fiscal-bugetare., conform întelegerii Comitetului liderilor grupurilor parlamentare. 

 
În data de 28 octombrie a.c., Comisia pentru administrație publică și amenajarea 

teritoriului și-a desfășurat lucrările în sedință comună cu Comisia pentru buget, finanţe şi bănci 
și Comisia pentru industrii şi servicii. Lucrările au fost conduse de doamna deputat Simona 
Bucura-Oprescu, Președintele comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului. 
 
 Pe ordinea de zi a ședinței comune a figurat PL-x nr. 444/2021 - Proiect de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-
bugetare. 
 

La punctul înscris pe ordinea de zi a ședinței comune, membrii celor trei comisii au 
hotărât, cu majoritate de voturi, întocmirea unui raport suplimentar comun de adoptare cu 
amendamente admise și respinse. 
  
 La ședința comisiei din ziua de 26 noiembrie a.c., din numărul de 29 membri ai Comisiei 
pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului și-au înregistrat prezenţa 29 deputaţi, 
după cum urmează: 
 Doamna deputat Simona Bucura-Oprescu (PSD), domnul deputat Gabriel-Ioan Avrămescu 
(PNL), doamna deputat Angelica Fădor (PNL), domnul deputat Denes Seres (UDMR), domnul 
deputat Bogdan-Andrei Toader (PSD), doamna deputat Oana-Alexandra Cambera (USR 
PLUS), domnul deputat Dumitru Flucuș (PNL), domnul deputat Radu-Marcel Tuhuț (PSD), 
domnul deputat Alin-Gabriel Apostol (USR PLUS), domnul deputat Adrian-George Axinia 
(AUR), domnul deputat Tudor-Vlad Benga (USR PLUS), domnul deputat Daniel-Codruț Blaga 
(USR PLUS), domnul deputat Virgil Alin Chirilă (PSD), doamna deputat Cătălina Ciofu (PNL), 
domnul deputat Ionel Floroiu (PSD), domnul deputat Viorel Laurențiu Gîdei (PSD), doamna 
deputat Nicoleta-Matilda Goleac (PSD), domnul deputat Bogdan-Gruia Ivan (PSD), domnul 
deputat Janos Kiss (PNL), domnul deputat Laurențiu-Dan Leoreanu (PNL), domnul deputat 
Romeo-Daniel Lungu (PSD), domnul deputat Gheorghe Nacov (Minorități), domnul deputat 
Szabolcs Nagy (UDMR), doamna deputat Eliza-Mădălina Peța Ștefănescu (PSD), domnul 
deputat Daniel-Gheorghe Rusu (AUR), doamna deputat Vetuța Stănescu (PNL), domnul 
deputat Cosmin Șandru (PNL), doamna deputat Christine Thellman (PNL), domnul deputat 
Marian Țachianu (PSD). 
 În sistem online au fost prezenți domnul deputat Tudor-Vlad Benga (USR) și domnul 
deputat Cosmin Șandru (PNL). 
 
 La ședința comisiei din ziua de 27 noiembrie a.c., din numărul de 29 membri ai Comisiei 
pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului și-au înregistrat prezenţa 29 deputaţi, 
după cum urmează: 
 Doamna deputat Simona Bucura-Oprescu (PSD), domnul deputat Gabriel-Ioan Avrămescu 
(PNL), doamna deputat Angelica Fădor (PNL), domnul deputat Denes Seres (UDMR), domnul 
deputat Bogdan-Andrei Toader (PSD), doamna deputat Oana-Alexandra Cambera (USR 
PLUS), domnul deputat Dumitru Flucuș (PNL), domnul deputat Radu-Marcel Tuhuț (PSD), 
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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 Alin-Gabriel Apostol (USR PLUS), domnul 
deputat Tudor-Vlad Benga (USR PLUS) și domnul deputat Cosmin Șandru (PNL). 
 
 La ședința comisiei din ziua de 28 noiembrie a.c., din numărul de 29 membri ai Comisiei 
pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului și-au înregistrat prezenţa 29 deputaţi, 
după cum urmează: 
 Doamna deputat Simona Bucura-Oprescu (PSD), domnul deputat Gabriel-Ioan Avrămescu 
(PNL), doamna deputat Angelica Fădor (PNL), domnul deputat Denes Seres (UDMR), domnul 
deputat Bogdan-Andrei Toader (PSD), doamna deputat Oana-Alexandra Cambera (USR 
PLUS), domnul deputat Dumitru Flucuș (PNL), domnul deputat Radu-Marcel Tuhuț (PSD), 
domnul deputat Alin-Gabriel Apostol (USR PLUS), domnul deputat Adrian-George Axinia 
(AUR), domnul deputat Tudor-Vlad Benga (USR PLUS), domnul deputat Daniel-Codruț Blaga 
(USR PLUS), domnul deputat Virgil Alin Chirilă (PSD), doamna deputat Cătălina Ciofu (PNL), 
domnul deputat Ionel Floroiu (PSD), domnul deputat Viorel Laurențiu Gîdei (PSD), doamna 
deputat Nicoleta-Matilda Goleac (PSD), domnul deputat Bogdan-Gruia Ivan (PSD), domnul 
deputat Janos Kiss (PNL), domnul deputat Laurențiu-Dan Leoreanu (PNL), domnul deputat 
Romeo-Daniel Lungu (PSD), domnul deputat Gheorghe Nacov (Minorități), domnul deputat 
Szabolcs Nagy (UDMR), doamna deputat Eliza-Mădălina Peța Ștefănescu (PSD), domnul 
deputat Daniel-Gheorghe Rusu (AUR), doamna deputat Vetuța Stănescu (PNL), domnul 
deputat Cosmin Șandru (PNL), doamna deputat Christine Thellman (PNL), domnul deputat 
Marian Țachianu (PSD). 
 În sistem online au fost prezenți domnul deputat Alin-Gabriel Apostol (USR PLUS), domnul 
deputat Tudor-Vlad Benga (USR PLUS), domnul Szabolcs Nagy (UDMR) și domnul deputat 
Cosmin Șandru (PNL). 
 

PREŞEDINTE, 

Simona BUCURA-OPRESCU 

SECRETAR, 

Dumitru FLUCUȘ 

 
 
 

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