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Parlamentul României 

Camera Deputaților 
 

COMISIA PENTRU ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ  
ȘI AMENAJAREA TERITORIULUI 

 
București, 30 iunie 2022 

 
 
 

PROCES VERBAL 
din zilele de 27, 28, 29 și 30 iunie 2022 

 
 Comisia pentru administraţie publică și amenajarea teritoriului şi-a desfăşurat 
lucrările în zilele de 27, 28, 29 și 30  iunie 2022. 
 
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 27 
iunie a.c., lucrările au fost conduse de doamna deputat Simona Bucura-Oprescu, 
Președintele 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 276/2022 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.52/2022 privind unele măsuri bugetare destinate organizării şi desfăşurării 
celei de-a 21-a ediţii a Conferinţei Plenipotenţiarilor Uniunii Internaţionale a 
Telecomunicaţiilor la Bucureşti, în perioada 26 septembrie -14 octombrie 2022; 
2 PLx 288/2022 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de 
COVID-19, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.396 din 15 mai 2020; 
3 PLx 289/2022 Propunere legislativă pentru modificarea art.4 alin.(5) din 
Legea nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor 
pandemiei de COVID-19; 
4 PLx 304/2022 Propunere legislativă privind protecţia socială a persoanelor 
din Ucraina care solicită protecţia statului român; 
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5 PLx 305/2022 Propunere legislativă pentru completarea unor acte normative 
cu privire la regimul străinilor în România şi încadrarea în muncă a străinilor pe teritoriul 
României; 
6 PLx 309/2022 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de 
COVID-19; 
7 PLx 321/2022 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.57/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr.202/2002 privind 
egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi şi pentru modificarea art.3 alin.(2 
1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.121/2021 privind stabilirea unor măsuri la 
nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative; 
8 PLx 323/2022 Proiectul Legii entru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.60/2022 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar de 
implementare şi gestionare a fondurilor alocate României prin Fondul pentru 
modernizare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative; 
9 PLx 353/2022 Proiect de Lege privind valorificarea adaptată a unor măsuri 
dovedite benefice pentru instituţiile din domeniul justiţiei instituite pe perioada stării de 
alertă declarate în vederea prevenirii şi combaterii efectelor pandemiei de COVID-19; 

 
SESIZĂRI ÎN FOND 

 
10 PLx 411/2019 Proiectul Legii turismului; 
11 PLx 324/2021 Proiect de Lege pentru completarea art.221 din Ordonanţa 
Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor şi pentru modificarea Legii 
nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul; 
12 PLx 142/2022 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor 
de locuinţe; 
13 PLx 349/2022 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.64/2022 privind ajustarea preţurilor şi a valorii devizelor generale în cadrul 
proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile; 
14 PLx 541/2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.108/2021 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu. 
 

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

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

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

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

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

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

La punctul 10 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de 
voturi, amânarea inițiativei legislative. 

La punctul 11 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, 
întocmirea unui raport preliminar de adoptare cu un amendament respins. 

La punctul 12 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de 
voturi, întocmirea unui raport preliminar de adoptare cu amendamente admise. 

La punctul 13 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, 
întocmirea unui raport preliminar de adoptare cu amendamente admise. 

La punctul 14 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de 
voturi, amânarea inițiativei legislative. 
  
 La ședința Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului au 
participat în calitate de invitați: domnul Pop George – ofițer specialist IGPR , doamna 
Cojocariu Cristina Mihaela – director general adjunct DGP și domnul Brăcea Florentin – 
director DRPCIV din cadrul Ministerului Afacerilor Interne; domnul Ștefan Constantin 
– secretar de stat în cadrul Ministerului Energiei; domnul Mihai Pașca – secretar de stat 
în cadrul Ministerului Justiției; domnul Lucian Rus – secretar de stat în cadrul 
Ministerului Antreprenoriatului și Turismul; domnul Daniel Marinescu – director general 
și doamna Anca Ginavar – director în cadrul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice 
și Administrației; doamna Csilla Heghedus – secretar de stat în cadrul Ministerul 
Investițiilor și Proiectelor Europene.  
 

La ședința comisiei din ziua de 27 iunie a.c., din numărul de 33 membri, și-au 
înregistrat prezenţa 33 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 Christine Thellmann (PNL), domnul deputat Radu-Marcel Tuhuț (PSD), 
domnul deputat Alin-Gabriel Apostol (USR), domnul deputat Adrian-George Axinia (AUR), 
domnul deputat Tudor-Vlad Benga (USR), domnul deputat Ovidiu-Sergiu Bîlcea (PNL), 
domnul deputat Daniel-Codruț Blaga (USR), domnul deputat Virgil Alin Chirilă (PSD), doamna 
deputat Cătălina Ciofu (PNL), domnul deputat Ionel Floroiu (PSD), domnul deputat Dumitru 
Flucuș (AUR), domnul deputat Viorel Laurențiu Gîdei (PSD), doamna deputat Nicoleta-Matilda 
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Goleac (PSD), domnul deputat Radu-Vicențiu Grădinaru (AUR), doamna deputat Alexandra 
Huțu (PSD), deputat Bogdan-Gruia Ivan (PSD), domnul deputat Janos Kiss (PNL), domnul 
deputat Laurențiu-Dan Leoreanu (PNL), domnul deputat Romeo-Daniel Lungu (PSD), domnul 
deputat Liviu-Ionuț Moșteanu (USR), domnul deputat Gheorghe Nacov (Minorități), domnul 
deputat Szabolcs Nagy (UDMR), doamna deputat Eliza-Mădălina Peța-Ștefănescu (PSD), 
domnul deputat Florin-Claudiu Roman (PNL), domnul deputat Cosmin Șandru (PNL) și domnul 
deputat Marian Țachianu (PSD). 

In sistem online și-au desfășurat activitatea următorii deputați: doamna deputat Oana-
Alexandra Cambera (USR) și doamna deputat Vetuța Stănescu (PNL). 
 
 Ședința a fost transmisă în direct, iar înregistrarea audio-video poate fi consultată 
pe pagina de internet a Camerei Deputaților:  
http://www.cdep.ro/co/sedinte2015.video?an=2022&cam=2&idc=6 
 
 În zilele de 28 și 29 iunie a.c., comisia a desfășurat activități de documentare și 
consultare pe marginea proiectelor legislative aflate în dezbatere. În cadrul activităților de 
documentare și consultare, la sediul Camerei Deputaților și-au înregistrat prezența următorii 
deputati: doamna deputat Simona Bucura-Oprescu (PSD), domnul deputat Gabriel-Ioan 
Avrămescu (PNL), domnul deputat Denes Seres (UDMR), domnul deputat Bogdan-Andrei 
Toader (PSD), doamna deputat Christine Thellmann (PNL), domnul deputat Radu-Marcel Tuhuț 
(PSD), domnul deputat Adrian-George Axinia (AUR), domnul deputat Ovidiu-Sergiu Bîlcea 
(PNL), domnul deputat Daniel-Codruț Blaga (USR), domnul deputat Virgil Alin Chirilă (PSD), 
doamna deputat Cătălina Ciofu (PNL), domnul deputat Ionel Floroiu (PSD), domnul deputat 
Dumitru Flucuș (AUR), domnul deputat Viorel Laurențiu Gîdei (PSD), doamna deputat 
Nicoleta-Matilda Goleac (PSD), domnul deputat Radu-Vicențiu Grădinaru (AUR), doamna 
deputat Alexandra Huțu (PSD), deputat Bogdan-Gruia Ivan (PSD), domnul deputat Janos Kiss 
(PNL), domnul deputat Laurențiu-Dan Leoreanu (PNL), domnul deputat Romeo-Daniel Lungu 
(PSD), domnul deputat Liviu-Ionuț Moșteanu (USR), domnul deputat Gheorghe Nacov 
(Minorități), domnul deputat Szabolcs Nagy (UDMR), doamna deputat Eliza-Mădălina Peța-
Ștefănescu (PSD), domnul deputat Florin-Claudiu Roman (PNL), domnul deputat Cosmin 
Șandru (PNL),domnul deputat Marian Țachianu (PSD) și doamna deputat Vetuța Stănescu 
(PNL). 
  
 În ziua de 30 iunie a.c., comisia a desfășurat activități de documentare și consultare pe 
marginea proiectelor legislative aflate în dezbatere. În cadrul activităților de documentare și 
consultare, la sediul Camerei Deputaților și-au înregistrat prezența următorii deputati: 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 Christine Thellmann (PNL), domnul deputat 
Radu-Marcel Tuhuț (PSD), domnul deputat Adrian-George Axinia (AUR), domnul deputat 
Ovidiu-Sergiu Bîlcea (PNL), domnul deputat Daniel-Codruț Blaga (USR), domnul deputat 
Virgil Alin Chirilă (PSD), doamna deputat Cătălina Ciofu (PNL), domnul deputat Ionel Floroiu 
(PSD), domnul deputat Dumitru Flucuș (AUR), domnul deputat Viorel Laurențiu Gîdei (PSD), 
doamna deputat Nicoleta-Matilda Goleac (PSD), domnul deputat Radu-Vicențiu Grădinaru 
(AUR), doamna deputat Alexandra Huțu (PSD), deputat Bogdan-Gruia Ivan (PSD), domnul 
deputat Janos Kiss (PNL), domnul deputat Laurențiu-Dan Leoreanu (PNL), domnul deputat 
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Romeo-Daniel Lungu (PSD), domnul deputat Liviu-Ionuț Moșteanu (USR), domnul deputat 
Gheorghe Nacov (Minorități), domnul deputat Szabolcs Nagy (UDMR), doamna deputat Eliza-
Mădălina Peța-Ștefănescu (PSD), domnul deputat Florin-Claudiu Roman (PNL), domnul 
deputat Cosmin Șandru (PNL),domnul deputat Marian Țachianu (PSD) și doamna deputat 
Vetuța Stănescu (PNL). 
  

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE 

 

 

 

 

 

SECRETAR, 

Simona BUCURA-OPRESCU Christine THELLMANN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Șef serviciu, Cristian BITEA 

Consilier parlamentar, Nicoleta TOMA 


