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Parlamentul României 

Camera Deputaților 
 

COMISIA PENTRU ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ  
ȘI AMENAJAREA TERITORIULUI 

 
București, 6 aprilie 2022 

 
PROCES VERBAL 

din zilele de 29, 30 și 31 martie 2022 
 

 Comisia pentru administraţie publică și amenajarea teritoriului şi-a desfăşurat lucrările 
în zilele de 29, 30 și 31 martie. 
 
 La ședința comisiei din ziua de 29 martie a.c., din numărul de 32 membri ai Comisiei 
pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului și-au înregistrat prezenţa 32 deputaţi, 
iar în sistem online a fost prezent domnul deputat Cosmin Șandru (PNL).  
 
 În zilele de 30 și 31 martie 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 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: 
 

SESIZĂRI ÎN FOND 
 

1. PL-x nr.497/2021 - Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, precum şi 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.19/2006 privind 
utilizarea plajei Mării Negre şi controlul activităţilor desfăşurate pe plajă 
2. PL-x nr.502/2021 - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
de urgenţã nr.128 din 31 iulie 2020 privind unele măsuri pentru instituirea Programului 
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naţional de racordare a populaţiei şi clienţilor noncasnici la sistemul inteligent de distribuţie 
a gazelor naturale aprobată prin Legea 214/2020 
3. 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 
4. PL-x nr.77/2022 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.7/2022 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.25/2001 privind înfiinţarea 
Companiei Naţionale de Investiţii „C.N.I.” - S.A. 
5. PL-x nr.480/2017 - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.208 din 20 iulie 2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi 
pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente 
6. PL-x nr.495/2017 - Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii 
115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea 
Legii administraţiei publice locale nr.215/2001, precum şi pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali 
7. PL-x nr.522/2017 - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.115 din 19 mai 2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru 
modificarea Legii administraţiei publice locale nr.215/2001, precum şi pentru modificarea 
şi completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali 
8. PL-x nr.198/2018 - Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 208/2015 privind 
alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea 
Autorităţii Electorale Permanente 
9. PL-x nr.222/2018 - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.115/2015 pentru alegerea autorităţilor publice locale, pentru modificarea Legii 
administraţiei publice locale nr.215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali 
10. PL-x nr.262/2018 - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor şi pentru organizarea şi 
funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente 
11. PL-x nr.513/2018 - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României 
12. PL-x nr.620/2018 - Propunere legislativă pentru modificarea anexei nr.1 la Legea 
nr.208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi organizarea şi 
funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente 
13. PL-x nr.697/2018 - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi organizarea şi 
funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente 
14. PL-x nr.699/2018 - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi organizarea şi 
funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente 
15. PL-x nr.146/2019 - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.288/2015 privind votul prin corespondenţă, votul electronic, precum şi modificarea şi 
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completarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum 
şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente 
16. PL-x nr.280/2019 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr.29/2019 privind modificarea şi completarea unor acte normative în materie 
electorală, precum şi pentru unele măsuri pentru organizarea alegerilor pentru membrii din 
România în Parlamentul European şi a referendumului naţional din 26 mai 2019 
17. PL-x nr.385/2019 - Proiect de Lege pentru modificarea unor acte normative în 
domeniul electoral 
18. PL-x nr.487/2019 - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale 
19. PL-x nr.571/2019 - Proiect de Lege privind organizarea şi desfăşurarea votului 
electronic 
20. PL-x nr.574/2019 - Proiect de Lege privind organizarea şi desfăşurarea votului 
electronic 
21. PL-x nr.575/2019 - Proiect de Lege pentru completarea unor legi electorale 
22. PL-x nr.625/2019 - Proiect de Lege privind modificarea şi completarea unor acte 
normative în materie electorală 
 
 La punctele 2, 3, 5, 6, 7, 10, 15, 17, 18 și 22 ale ordinii de zi, membrii comisiei au 
hotărât, cu unanimitate de voturi, amânarea inițiativelor legislative. 
 
 La punctul 1 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre şi controlul activităţilor desfăşurate pe plajă 
(PL-x nr.497/2021), având ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii 
nr.448/2006, precum şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.19/2006, în sensul 
instituirii unor măsuri pentru facilitarea accesului persoanelor cu handicap pe plajele cu 
destinaţie turistică şi în spaţiile de agrement amenajate pentru acces la luciul de apă. 
 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, 
Guvernul nu a transmis punctul de vedere. 
 Supus dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea 
unui raport preliminar de adoptare cu amendamente admise și respinse. 
 
 La punctul 4 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr.7/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii „C.N.I.” - S.A. (PL-x 
nr.77/2022), având ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.25/2001, în sensul redefinirii complexurilor sportive şi a bazinelor de înot, 
precum şi al completării obiectului de activitate al Companiei cu noile competenţe prevăzute 
în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.124/2021, potrivit cărora C.N.I. este agenţie de 
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implementare a proiectelor/structură de implementare pentru anumite obiective de investiţii 
din cadrul componentelor Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă al României, în 
numele beneficiarilor. 
 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 raport preliminar de adoptare cu amendamente admise.  
 
 La punctul 8 al ordinii de zi, a fost prezentată propunerea legislativă pentru 
modificarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum 
şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente (PL-x nr. 
198/2018), având ca obiect de reglementare modificarea Legii nr.208/2015, în sensul 
scăderii pragului electoral pentru alegerile parlamentare şi a numărului de semnături 
necesare înscrierii candidaturilor, în scopul unei mai bune participări a cetăţenilor la viaţa 
politică, cât şi al unei mai bune reprezentări a opţiunilor lor în Parlamentul României. 
 S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor organice, Camera 
Deputaţilor este Cameră decizională, Senatul a respins propunerea legislativă, Consiliul 
Legislativ avizează favorabil, Guvernul prin punctul de vedere apreciază că Parlamentul 
va decide asupra oportunității adoptării acestei inițiative legislative. 
 Supusă dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi(5 voturi 
împotrivă), întocmirea unui raport preliminar de respingere. 
 
 La punctul 9 al ordinii de zi, a fost prezentată propunerea legislativă pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.115/2015 pentru alegerea autorităţilor publice locale, 
pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr.215/2001, precum şi pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali (PL-x nr. 
222/2018), având ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr.115/2015, 
în sensul eliminării pragului electoral şi înlocuirea acestuia cu „pragul natural” necesar 
pentru obţinerea unui singur loc în consiliul local şi scăderea numărului de semnături de la 
1% din numărul celor înscrişi în registrul electoral, la 0,5% din numărul voturilor valabil 
exprimate în circumscripţie la ultimele alegeri locale. 
 S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor organice, Camera 
Deputaţilor este Cameră decizională, Senatul a respins propunerea legislativă, Consiliul 
Legislativ avizează favorabil, Guvernul prin punctul de vedere apreciază că Parlamentul 
va decide asupra oportunității adoptării acestei inițiative legislative. 
 Supusă dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi(5 voturi 
împotrivă), întocmirea unui raport preliminar de respingere.  
 
 La punctul 11 al ordinii de zi, a fost prezentată propunerea legislativă pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României (PL-
x nr.513/2018), având ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii 
nr.370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României, republicată, cu modificările şi 
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completările ulterioare. Potrivit Expunerii de motive, demersul legislativ „introduce 
posibilitatea votării prin corespondenţă ca alternativă la exercitarea dreptului de vot la secţia 
de votare, pentru acei cetăţeni români cu domiciliul sau reşedinţa în străinătate. 
 S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor ordinare, Camera 
Deputaţilor este Cameră decizională, Senatul a respins propunerea legislativă, Consiliul 
Legislativ avizează favorabil, Guvernul nu susține adoptarea inițiativei legislative. 
 Supusă dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi(5 voturi 
împotrivă), întocmirea unui raport preliminar de respingere. 
 
 La punctul 12 al ordinii de zi, a fost prezentată propunerea legislativă pentru 
modificarea anexei nr.1 la Legea nr.208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei 
Deputaţilor, precum şi organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente (PL-x 
nr.620/2018), având ca obiect de reglementare modificarea anexei nr.1 la Legea 
nr.208/2015, în sensul creşterii numărului de mandate alocate circumscripţiei nr.43, de la 2 
mandate de senatori şi 4 mandate de deputaţi, la 4 mandate de senatori şi 10 de deputaţi. 
 S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor organice, Camera 
Deputaţilor este Cameră decizională, Senatul a respins propunerea legislativă, Consiliul 
Legislativ avizează favorabil, Guvernul prin punctul de vedere apreciază că Parlamentul 
va decide asupra oportunității adoptării acestei inițiative legislative. 
 Supusă dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi(6 voturi 
împotrivă), întocmirea unui raport preliminar de respingere. 
 
 La punctul 13 al ordinii de zi, a fost prezentată propunerea legislativă pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei 
Deputaţilor, precum şi organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente (PL-x 
nr.697/2018), având ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii 
nr.208/2015, în sensul prevederii posibilităţii depunerii dovezii îndeplinirii de către 
candidaţi a condiţiei de a avea domiciliul în ţară, până în preziua alegerilor. De asemenea, 
se propune ca înregistrarea candidaturii pentru alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor 
să se facă şi în baza paşaportului ca alternativă la cartea de identitate, precum şi anularea de 
către Biroul Electoral Central a mandatului pentru candidatul care nu a dovedit stabilirea 
domicilului în ţară. 
 S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor organice, Camera 
Deputaţilor este Cameră decizională, Senatul a respins propunerea legislativă, Consiliul 
Legislativ avizează favorabil. 
 Supusă dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi(5 voturi 
împotrivă), întocmirea unui raport preliminar de respingere. 
 
 La punctul 14 al ordinii de zi, a fost prezentată propunerea legislativă pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei 
Deputaţilor, precum şi organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente (PL-x 
nr.699/2018), având ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii 
nr.208/2015, în sensul modificării modului în care funcţionează atât biroul electoral de 
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circumscripţie pentru cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în afara tării, cât si secţiile 
de votare din străinătate, unde ar urma să voteze şi cetăţenii români care au domiciliul în 
ţară şi care nu figurează în listele electorale ale secţiilor de votare din străinătate. 
 S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor organice, Camera 
Deputaţilor este Cameră decizională, Senatul a respins propunerea legislativă, Consiliul 
Legislativ avizează favorabil, Guvernul nu susține inițiativa legislativă în forma 
prezentată. 
 Supusă dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi(5 voturi 
împotrivă), întocmirea unui raport preliminar de respingere. 
 
 La punctul 16 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.29/2019 privind modificarea şi completarea unor 
acte normative în materie electorală, precum şi pentru unele măsuri pentru organizarea 
alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European şi a referendumului 
naţional din 26 mai 2019 (PL-x nr.280/2019), având ca obiect de reglementare 
modificarea şi completarea unor acte normative în materie electorală, precum şi 
reglementarea unor măsuri pentru organizarea alegerilor pentru membrii din România în 
Parlamentul European şi a referendumului naţional din 26 mai 2019, în sensul eficientizării 
şi ordonării activităţii infrastructurii implicate atât în organizarea şi desfăşurarea alegerilor 
pentru Parlamentul European cât şi a referendumului naţional, al eliminării eventualelor 
disfuncţionalităţi precum şi al înlăturării vidului de reglementare în ceea ce priveşte 
desfăşurarea concomitentă a operaţiunilor electorale şi referendare. 
 S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor organice, Camera 
Deputaţilor este Cameră decizională, Senatul a adoptat TACIT proiectul de lege, 
Consiliul Legislativ avizează favorabil, Guvernul susține adoptarea proiectului de lege în 
forma aprobată de inițiator. 
 Supus dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea 
unui raport preliminar de adoptare. 
 
 La punctul 19 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege privind organizarea 
şi desfăşurarea votului electronic (PL-x nr. 571/2019), având ca obiect de reglementare 
stabilirea cadrului legal referitor la exprimarea opţiunii de vot prin intermediul internetului, 
ca modalitate alternativă de exercitare a dreptului la vot, pe lângă cea constând în votarea 
în cadrul secţiilor de votare şi cea a votului prin corespondenţă, în scopul înlesnirii 
posibilităţii de participare la alegeri a cetăţenilor. 
 S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor organice, Camera 
Deputaţilor este Cameră decizională, Senatul a adoptat TACIT proiectul de lege, 
Consiliul Legislativ avizează favorabil, Guvernul a precizat că Parlamentul va decide 
asupra oportunității adoptării acestei inițiative legislative. 
 Supus dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi(5 abțineri), 
întocmirea unui raport preliminar de respingere. 
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 La punctul 20 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege privind organizarea 
şi desfăşurarea votului electronic (PL-x nr. 574/2019), având ca obiect de reglementare 
stabilirea cadrului legal referitor la exprimarea opţiunii de vot prin intermediul internetului, 
ca modalitate alternativă de exercitare a dreptului la vot - pe lângă cele constând în votarea 
în cadrul secţiilor de votare şi, respectiv, prin corespondenţă - în scopul înlesnirii 
posibilităţii de participare la alegeri a cetăţenilor. 
 S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor organice, Camera 
Deputaţilor este Cameră decizională, Senatul a adoptat TACIT proiectul de lege, 
Consiliul Legislativ avizează favorabil, Consiliul Economic și Social avizează 
nefavorabil, Guvernul nu susținea adoptarea inițiativei legislative. 
 Supus dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi(5 abțineri), 
întocmirea unui raport preliminar de respingere. 
 
 La punctul 21 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege pentru completarea 
unor legi electorale (PL-x nr. 575/2019), având ca obiect de reglementare completarea 
art.10 din Legea nr.33/2007, a art.5 din Legea nr.370/2004, precum şi a Legii nr.208/2015, 
în sensul extinderii programului de votare pentru alegătorii care votează la secţiile de votare 
din străinătate, votarea urmând să se desfăşoare pe parcursul a două zile, sâmbăta şi 
duminica. 
 S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor organice, Camera 
Deputaţilor este Cameră decizională, Senatul a adoptat TACIT proiectul de lege, 
Consiliul Legislativ avizează favorabil, Consiliul Economic și Social avizează favorabil, 
Guvernul nu susținea adoptarea inițiativei legislative. 
 Supus dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi(5 voturi 
împotrivă), întocmirea unui raport preliminar de respingere. 
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