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Parlamentul României 

Camera Deputaților 
 

COMISIA PENTRU ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ  

ȘI AMENAJAREA TERITORIULUI 

 

București, 23 noiembrie 2022 

 

PROCES VERBAL 

din zilele de 15, 16 și 17 noiembrie 2022 

 

 Comisia pentru administraţie publică și amenajarea teritoriului şi-a desfăşurat lucrările 

în zilele de 15, 16 și 17 noiembrie 2022. 

 

Şedinţa Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului s-a desfășurat la 

sediul Camerei Deputaților. Ședința avut loc în data de 16 noiembrie a.c., lucrările au fost 

conduse alternativ de doamna deputat Simona Bucura-Oprescu, președintele comisiei și 

de domnul deputat Seres Denes, vicepreședintele 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 517/2022 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.111/2022 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.80/2022 privind 

reglementarea unor măsuri în domeniul ocupării posturilor în sectorul bugetar 

2. PLx 577/2022 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.24/2022 

pentru modificarea anexei la Ordonanţa Guvernului nr.8/2022 privind interoperabilitatea 

sistemelor de tarifare rutieră electronică şi facilitarea schimbului transfrontalier de 

informaţii cu privire la neplata tarifelor rutiere 

3. PLx 684/2022 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.130/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr.121/2014 privind eficienţa 

energetică 

4. PLx 696/2022 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.147/2022 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Române pentru 

Investiţii şi Comerţ Exterior, precum şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.43/2017 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea agenţiilor pentru 

întreprinderi mici şi mijlocii, atragere de investiţii şi promovare a exportului 

sergiu.pahontu
Conform cu originalul
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5. PLx 697/2022 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.136/2022 pentru modificarea unor acte normative 

6. PLx 706/2022 - Proiect de Lege privind organizarea şi funcţionarea Sistemului 

Informatic Naţional de Semnalări şi participarea României la Sistemul de Informaţii 

Schengen, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.194/2002 privind regimul străinilor în România 

 

SESIZĂRI ÎN FOND 

 

7. PLx 147/2022 - Propunere legislativă pentru amenajarea, omologarea şi întreţinerea 

traseelor turistice din România 

8. 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 

9. PLx 494/2022 - Propunere legislativă privind scutirea unităţilor administrativ-teritoriale 

de la plata unor taxe şi tarife pentru proiecte de interes public 

10. PLx 495/2022 - Propunere legislativă pentru modificarea art.150 alin.(1) din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ 

11. PLx 529/2022 - Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 

Urgenţă a Guvernului nr.104/2021 privind înfiinţarea Directoratului Naţional de Securitate 

Cibernetică 

12. PLx 602/2022 - Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.678/2001 privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane, precum şi pentru 

completarea Ordonanţei de urgenţă nr.97/ 2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi 

actele de identitate ale cetăţenilor români 

 

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 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 majoritate de voturi, 

întocmirea unui aviz favorabil. 

 La punctul 5 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate 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 raport comun de respingere. 

 La punctul 8 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, 

întocmirea unui raport preliminar de adoptare cu amendamente respinse. 

 La punctul 9 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, 

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

întocmirea unui raport comun de adoptare cu amendamente respinse. 

 La punctul 11 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, 

întocmirea unui raport comun de adoptare. 

 La punctul 12 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 

întocmirea unui raport comun de adoptare. 

    

 La ședința Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului au participat 

în calitate de invitați: domnul Florian Lixandru - secretar de stat în cadrul Ministerului 

Educației; domnul Marius Stanciu - secretar de stat în cadrul Ministerului Muncii și 

Solidarității Sociale; 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 Lucian Rus - secretar de stat în cadrul 

Ministerului Antreprenoriatului și Turismului; domnul Daniel Surdu - secretar de stat în 

cadrul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației; domnul Andrei 

Iacoboaei - adjunct al directorului și domnul Andi Mihai - consilier al directorului în cadrul 

Directoratului Național pentru Securitate Cibernetică; domnul Bogdan Ghelbere - secretar 

general adjunct și domnul Adrian Petcu - subsecretar de stat în cadrul Ministerului 

Afacerilor Interne. 

  

 În ziua de 15 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), doamna deputat 

Christine Thellmann (PNL), domnul deputat Radu-Marcel Tuhuț (PSD), domnul deputat 

Adrian-George Axinia (AUR), domnul deputat Ovidiu-Sergiu Bîlcea (PNL), doamna 

deputat Cătălina Ciofu  (PNL), domnul deputat Ionel Floroiu (PSD), 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), 

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 16 noiembrie a.c., din numărul de 33 membri, și-au 

înregistrat prezenţa 27 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 

Apostol (USR), 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) a fost înlocuit 
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de doamna deputat Diana Stoica (USR), doamna deputat Cătălina Ciofu (PNL), domnul 

deputat Ionel Floroiu (PSD), domnul deputat Viorel Laurențiu Gîdei (PSD), doamna 

deputat Nicoleta-Matilda Goleac (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) a fost înlocuit de domnul deputat 

Adrian Alda (PSD) în intervalul orar 09:00 - 09:30, domnul deputat Liviu-Ionuț Moșteanu 

(USR), domnul deputat Gheorghe Nacov (Minorități), domnul deputat Nagy Szabolcs 

(UDMR), doamna deputat Vetuța Stănescu (PNL), domnul deputat Cosmin Șandru (PNL) 

și 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 

  

În ziua de 17 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), doamna deputat 

Christine Thellmann (PNL), domnul deputat Radu-Marcel Tuhuț (PSD), domnul deputat 

Adrian-George Axinia (AUR), domnul deputat Ovidiu-Sergiu Bîlcea (PNL), doamna 

deputat Cătălina Ciofu  (PNL), domnul deputat Ionel Floroiu (PSD), domnul deputat 

Viorel Laurențiu Gîdei (PSD), doamna deputat Nicoleta-Matilda Goleac (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). 

 

   

PREŞEDINTE SECRETAR, 

Simona BUCURA-OPRESCU Christine THELLMANN 

 

 

 

 

 

 

 

 

Șef serviciu, Cristian BITEA 

Consilier parlamentar, Sergiu-Vlad PAHONȚU 

http://www.cdep.ro/co/sedinte2015.video?an=2022&cam=2&idc=6

