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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 

din zilele de 3 și 4 noiembrie 2021 
 
 Comisia pentru administraţie publică și amenajarea teritoriului şi-a desfăşurat lucrările în 
zilele de 3 și 4 noiembrie 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 3 noiembrie 
a.c., lucrările au fost conduse de domnul deputat Bogdan-Andrei Toader, vicepreşedintele 
comisiei. 
 Domnul vicepreședinte Bogdan-Andrei Toader 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 464/2021 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.8/2021 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal 
2. PLx 476/2021 - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu 
modificările şi completările 
3. PLx 480/2021 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.7/2021 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.3/2021 privind unele măsuri 
pentru recrutarea şi plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 şi 
stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii 
4. PLx 481/2021 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.11/2021 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală şi 
reglementarea unor măsuri fiscale 
5. PLx 484/2021 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.17/2021 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.134/2019 privind reorganizarea Agenţiei Naţionale a 
Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale, precum şi pentru modificarea unor acte 
normative 
6. PLx 485/2021 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.18/2021 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi pentru 
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modificarea unor acte normative în domeniul sănătăţii precum şi pentru abrogarea art.4 din Legea 
nr.584/2002 privind măsurile de prevenire a răspândirii maladiei SIDA în România şi de 
protecţie a persoanelor infectate cu HIV sau bolnave de SIDA 
7. PLx 486/2021 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.19/2021 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi 
combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 şi pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative în domeniul sănătăţii 
8. PLx 487/2021 - Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.153/2017 
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice 
9. PLx 488/2021 - Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 211/2011 privind 
regimul deşeurilor 
10. PLx 493/2021 - Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătăţii 
11. PLx 498/2021 - Proiect de Lege pentru modifcarea art.291 alin.(3) din Legea nr.227/2015 
privind Codul fiscal 
12. PLx 499/2021 - Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.98/2016 privind 
achiziţiile publice, pentru modificarea Legii nr.99/2016 privind achiziţiile sectoriale, pentru 
modificarea Legii nr.100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii precum 
şi pentru modificarea art.25 alin.(l) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.66/2011 privind 
prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor 
europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora 
13. PLx 501/2021 - Propunere legislativă privind instituirea ”Tichetului Verde” pe teritoriul 
României 
14. PLx 503/2021 - Propunere legislativă pentru acordarea de despăgubiri pentru pagube 
cauzate de epizootia de gripă aviară 
 
       SESIZARE ÎN FOND 
 
15. PL-x 416/2021 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.91/2021 privind aprobarea continuării Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar 
pentru preşcolarii şi elevii din 150 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat  

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

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

întocmirea unui aviz negativ. 
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 majoritate de voturi, 

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

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

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

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

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

La punctul 13 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 
amânarea inițiativei legislative. 

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

La punctul 15 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 
amânarea inițiativei legislative. 
 
 La ședința comisiei din ziua de 3 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) a fost înlocuită de domnul deputat Aurel 
Bălășoiu (PSD) în intervalul orar 12:00 – 12:30, 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 doamna deputat Simona Bucura-Oprescu (PSD), domnul 
deputat Tudor-Vlad Benga (USR PLUS) și domnul deputat Szabolcs Nagy (UDMR). 
 
 În ziua de 4 noiembrie a.c., comisia a desfasurat activitati de documentare si consultare pe 
marginea proiectelor legislative aflate in dezbatere. În cadrul activitatilor de documentare si 
consultare, la sediul Camerei Deputaților au fost prezenti urmatorii deputati: domnul deputat 
Gabriel-Ioan Avrămescu (PNL), doamna deputat Angelica Fădor (PNL), domnul deputat Denes 
Seres (UDMR), domnul deputat Bogdan-Andrei Toader (PSD), domnul deputat Dumitru Flucuș 
(PNL), domnul deputat Radu-Marcel Tuhuț (PSD), domnul deputat Adrian-George Axinia 
(AUR), domnul deputat Virgil Alin Chirilă (PSD), doamna deputat Cătălina Ciofu (PNL), 
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domnul deputat Ionel Floroiu (PSD), domnul deputat Laurențiu-Viorel 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), doamna deputat 
Eliza-Mădălina Peța Ștefănescu (PSD), domnul deputat Daniel-Gheorghe Rusu (AUR), doamna 
deputat Vetuța Stănescu (PNL), domnul deputat Cosmin Șandru (PNL), doamna deputat 
Christine Thellman (PNL), domnul deputat Marian Țachianu (PSD), iar in sistem online si-au 
desfasurat activitatea urmatorii deputati: doamna deputat Simona Bucura-Oprescu (PSD), 
doamna deputat Oana-Alexandra Cambera (USR PLUS), domnul deputat Alin-Gabriel Apostol 
(USR PLUS), domnul deputat Tudor-Vlad Benga (USR PLUS), domnul deputat Daniel-Codruț 
Blaga (USR PLUS), domnul deputat Szabolcs Nagy (UDMR). 
 
 În ziua de 4 noiembrie a.c., lucrările s-au desfăşurat în cadrul grupurilor de lucru constituite 
în vederea studierii proiectelor de lege şi a altor documente înregistrate la Comisie. 
 
 
 

VICEPREŞEDINTE, 

Bogdan-Andrei TOADER 

SECREATAR, 

Dumitru FLUCUȘ 

 
 
 
 
 

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