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Parlamentul României 

Camera Deputaților 
 

COMISIA PENTRU ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ  
ȘI AMENAJAREA TERITORIULUI 

 
București, 6 aprilie 2022 

Nr. 4c-7/ 201 
 

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
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.  
 
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 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. 

nicoleta.toma
Original



 
 

2 
 

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 
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 
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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, 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, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 

întocmirea unui raport preliminar de adoptare cu amendamente admise. 
La punctul 8 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi(5 voturi 

împotrivă), întocmirea unui raport preliminar de respingere. 
La punctul 9 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi(5 voturi 

împotrivă), întocmirea unui raport preliminar de respingere. 
La punctul 11 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi(5 voturi 

împotrivă), întocmirea unui raport preliminar de respingere. 
La punctul 12 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi(6 voturi 

împotrivă), întocmirea unui raport preliminar de respingere. 
La punctul 13 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi(5 voturi 

împotrivă), întocmirea unui raport preliminar de respingere. 
La punctul 14 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi(5 voturi 

împotrivă), întocmirea unui raport preliminar de respingere. 
La punctul 16 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 

întocmirea unui raport preliminar de adoptare. 
La punctul 19 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi(5 

abțineri), întocmirea unui raport preliminar de respingere. 
La punctul 20 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi(5 

abțineri), întocmirea unui raport preliminar de respingere. 
La punctul 21 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi(5 voturi 

împotrivă), întocmirea unui raport preliminar de respingere. 
 

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, 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 Oana-Alexandra Cambera (USR), 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 
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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 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 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 Daniel-Gheorghe Rusu (AUR), doamna deputat Vetuța Stănescu (PNL), domnul deputat 
Cosmin Șandru (PNL), domnul deputat Marian Țachianu (PSD) și doamna deputat Alexandra 
Huțu (PSD). 
 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. În cadrul activitatilor de documentare si 
consultare, la sediul Camerei Deputaților au fost prezenti urmatorii 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 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 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 Daniel-
Gheorghe Rusu (AUR), doamna deputat Vetuța Stănescu (PNL), domnul deputat Marian Țachianu 
(PSD) și doamna deputat Alexandra Huțu, iar in sistem online si-au desfasurat activitatea urmatorii 
deputati: doamna deputat Oana-Alexandra Cambera (USR), domnul deputat Alin-Gabriel Apostol 
(USR), domnul deputat Tudor-Vlad Benga (USR), domnul deputat Daniel-Codruț Blaga (USR) și 
domnul deputat Cosmin Șandru (PNL). 

 
PREȘEDINTE SECRETAR 

Simona BUCURA-OPRESCU Christine THELLMANN 

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


