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Parlamentul României 
Camera Deputaților 

 

COMISIA PENTRU ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ  
ȘI AMENAJAREA TERITORIULUI 

 
București, 15 noiembrie 2022 

 
PROCES VERBAL 

din zilele de 7, 8, 9 și 10 noiembrie 2022 
 

 Comisia pentru administraţie publică și amenajarea teritoriului şi-a desfăşurat 
lucrările în zilele de 7, 8, 9 și 10 noiembrie 2022. 
 

Şedinţa Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului s-a 
desfășurat la sediul Camerei Deputaților. Ședința avut loc în data de 8 noiembrie a.c., 
lucrările au fost conduse de domnul deputat Bogdan-Andrei Toader, vicepreședintele 
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 383/2022 - Proiect de Lege pentru modificarea Legii educaţiei fizice şi 
sportului nr.69/2000 
2. PLx 514/2022 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.107/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea 
Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, precum şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative 
3. PLx 521/2022 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.118/2022 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr.26/2013 privind 
întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau 
unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori 
indirect o participaţie majoritară 
4. PLx 548/2022 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.108/2022 privind decarbonizarea sectorului energetic 
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5. PLx 553/2022 - Proiect de Lege privind protecţia sistemelor informatice ale 
autorităţilor şi instituţiilor publice în contextul invaziei declanşate de Federaţia Rusă 
împotriva Ucrainei 
6. PLx 567/2022 - Propunere legislativă pentru completarea şi modificarea Legii 
privind organizării şi funcţionării statisticii oficiale în România nr.226/2009 
7. PLx 624/2022 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.29/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr.672/2002 privind auditul public 
intern 
8. PLx 628/2022 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.16/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, 
abrogarea unor acte normative şi alte măsuri financiar-fiscale 
9. PLx 661/2022 - Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei 
fizice şi sportului nr.69/2000 

 
SESIZĂRI ÎN FOND 

 
10. PLx 129/2022 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.11/2022 privind modificarea şi completarea Legii nr.259/2021 pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.118/2021 privind stabilirea unei 
scheme de compensare pentru consumul de energie electrică şi gaze naturale pentru 
sezonul rece 2021-2022, precum şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.27/1996 privind acordarea de facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează în 
unele localităţi din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei "Delta Dunării" 
11. PLx 147/2022 - Propunere legislativă pentru amenajarea, omologarea şi 
întreţinerea traseelor turistice din România 
12. PLx 375/2022 - Proiect de Lege pentru completarea art.11 alin.(1) din Legea 
nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii 
13. PLx 464/2022 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.78/2022 privind unele măsuri pentru ocuparea posturilor aferente 
funcţiilor publice vacante şi temporar vacante care au atribuţii în implementarea 
Planului naţional de redresare şi rezilienţă al României 
14. PLx 494/2022 - Propunere legislativă privind scutirea unităţilor administrativ-
teritoriale de la plata unor taxe şi tarife pentru proiecte de interes public 
15. PLx 495/2022 - Propunere legislativă pentru modificarea art.150 alin.(1) din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ 
16. PLx 502/2022 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.89/2022 privind înfiinţarea, administrarea şi dezvoltarea infrastructurilor 
şi serviciilor informatice de tip cloud utilizate de autorităţile şi instituţiile publice 
17. PLx 572/2022 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.105/2022 privind aprobarea continuării Programului-pilot de acordare a 
unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 350 de unităţi de învăţământ 
preuniversitar de stat 
18. PLx 615/2022 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.124/2022 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.105/2022 privind aprobarea continuării Programului-pilot de acordare a unui suport 
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alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 300 de unităţi de învăţământ preuniversitar de 
stat, precum şi pentru modificarea art.97 din Legea nr.196/2016 privind venitul minim 
de incluziune 
19. PLx 641/2022 - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.155/2001 privind aprobarea programului de 
gestionare a câinilor fără stăpân 
20. Nr.2289 BS/26.10.2022 - Punct de vedere asupra proiectului de HG privind 
normele referitoare la întocmirea, actualizarea și administrarea SENEOSP 
 

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 majoritate de 
voturi, întocmirea unui aviz favorabil. 
 La punctul 3 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de 
voturi, întocmirea unui aviz favorabil. 
 La punctul 4 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate 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 majoritate de 
voturi, întocmirea unui aviz negativ. 
 La punctul 7 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de 
voturi, întocmirea unui aviz favorabil în forma inițială. 
 La punctul 8 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate 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, întocmirea unui raport preliminar 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 unanimitate de 
voturi, amânarea inițiativei legislative. 
 La punctul 14 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de 
voturi, amânarea inițiativei legislative. 
 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 raport preliminar de adoptare. 
 La punctul 17 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de 
voturi, amânarea inițiativei legislative. 
 La punctul 18 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de 
voturi, amânarea inițiativei legislative. 
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 La punctul 19 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de 
voturi, amânarea inițiativei legislative. 
 La punctul 20 al ordinii de zi, membrii comisiei au luat act de această informare. 
   
 La ședința Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului au 
participat în calitate de invitați: domnul Cătălin Micu - subsecretar de stat în cadrul 
Ministerului Educației; domnul Sandor Gabor - secretar de stat în cadrul Ministerului 
Transporturilor și Infrastructurii; domnul Bogdan Balanișcu - secretar de stat în cadrul 
Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor; domnul Marius Popa - subsecretar de stat în 
cadrul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării; domnul Tudorel Andrei - 
președinte în cadrul Institutului Național de Statistică; domnul Ion Croitoru - șef birou, 
doamna Alina Constanța Cojan - șef serviciu și doamna Anda Nisipeanu - consilier 
superior în cadrul Ministerului Finanțelor; doamna Cristina Pop - reprezentant Asociația 
Comunelor din România; doamna Vali Baciu - director și domnul Sorin Solomon - 
director în cadrul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației; domnul 
Lucian Rus - secretar de stat în cadrul Ministerului Antreprenoriatului și Turismului; 
domnul Vasile-Felix Cozma - președinte în cadrul Agenției Naționale a Funcționarilor 
Publici; domnul Mădălin Mihai - adjunct tehnic al directorului în cadrul Serviciului de 
Telecomuncații Speciale. 
  
 În zilele de 7, 8 și 9 noiembrie 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 Seres Denes  (UDMR), domnul deputat Bogdan-Andrei Toader 
(PSD), 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), domnul deputat Radu-
Vicențiu Grădinaru (AUR), doamna deputat Alexandra Huțu (PSD), domnul deputat 
Bogdan-Gruia Ivan (PSD), domnul deputat Kiss Janos  (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 Nagy Szabolcs (UDMR), doamna deputat Eliza-Mădălina Peța-
Ștefănescu (PSD), domnul deputat Florin-Claudiu Roman (PNL), doamna deputat 
Vetuța Stănescu (PNL), domnul deputat Cosmin Șandru (PNL) și domnul deputat 
Marian Țachianu (PSD). 
 

La ședința comisiei din ziua de 8 noiembrie a.c., din numărul de 33 membri, 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 Seres Denes  
(UDMR), domnul deputat Bogdan-Andrei Toader (PSD), domnul deputat Alin-Gabriel 
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Apostol (USR), domnul deputat Radu-Marcel Tuhuț (PSD), domnul deputat Adrian-
George Axinia (AUR), domnul deputat Ovidiu-Sergiu Bîlcea (PNL), domnul deputat 
Daniel-Codruț Blaga (USR), doamna deputat Oana-Alexandra Cambera (Neafiliați), 
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), domnul deputat Radu-Vicențiu Grădinaru 
(AUR), doamna deputat Alexandra Huțu (PSD), domnul deputat Kiss Janos  (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 Nagy Szabolcs (UDMR), doamna deputat Eliza-Mădălina 
Peța-Ștefănescu (PSD), domnul deputat Florin-Claudiu Roman (PNL), doamna deputat 
Vetuța Stănescu (PNL) a fost înlocuită de domnul deputat Marian Crușoveanu (PNL) în 
intervalul orar 9:00-9:30, domnul deputat Cosmin Șandru (PNL), domnul deputat 
Marian Țachianu (PSD). 
 

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 
 
 
 
   

VICEPREŞEDINTE SECRETAR, 

Bogdan-Andrei TOADER Radu-Marcel TUHUȚ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Șef serviciu, Cristian BITEA 
Consilier parlamentar, Sergiu-Vlad PAHONȚU 


