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Parlamentul României 

Camera Deputaților 
 

COMISIA PENTRU ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ  

ȘI AMENAJAREA TERITORIULUI 

 

București, 29 septembrie 2022 

Nr. 4c-7/  

 

SINTEZA LUCRĂRILOR 

din zilele de 26, 27, 28 și 29 septembrie 2022 

 

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

în zilele de 26, 27, 28 și 29 septembrie 2022. 

 

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

la sediul Camerei Deputaților. Ședința avut loc în data de 27 septembrie 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 265/2022 - Proiect de Lege pentru completarea art.72 şi art.128 din Ordonanţa de 

Urgenţă a Guvernului 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice 

2. PLx 267/2022 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 

nr.44/2022 privind stabilirea unor măsuri în cadrul sistemului de sănătate, precum şi pentru 

interpretarea, modificarea şi completarea unor acte normative 

3. PLx 332/2022 - Proiect de Lege privind instituirea Zilei Sportului Românesc în prima 

duminică din luna iunie 

4. PLx 385/2022 - Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea art.181 din Legea 

educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000 

5. PLx 436/2022 - Propunere legislativă privind alocarea a 15% din sumele provenite din 

vânzarea certificatelor de carbon în sistemul medical de stat existent în judeţele din care au 

fost cumpărate aceste certificate prin modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă 

nr.115/2011 
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SESIZĂRI ÎN FOND 

 

6. PLx 302/2022 - Proiect de Lege privind transmiterea terenurilor şi a altor active 

patrimoniale aflate în patrimoniul regiilor autonome şi al societăţilor comerciale cu capital 

integral sau majoritar de stat 

7. PLx 366/2022 - Propunere legislativă privind instituirea unor măsuri de sprijin pentru 

cetăţenii ucraineni proveniţi din zona de conflict armat din Ucraina 

8. PLx 386/2022 - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe 

9. PLx 466/2022 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 

nr.80/2022 privind reglementarea unor măsuri în domeniul ocupării posturilor în sectorul 

bugetar 

10. PLx 467/2022 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 

nr.98/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.101/2011 privind reglementarea condiţiilor pentru vânzarea unor imobile, proprietate 

privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului 

Protocolului de Stat", a imobilelor proprietatea Regiei Autonome „Administraţia 

Patrimoniului Protocolului de Stat", pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile, 

pentru reglementarea cheltuielilor de cazare în unele situaţii speciale, precum şi pentru 

modificarea unor acte normative, precum şi pentru modificarea unui alt act normativ 

 

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 unanimitate 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 punctele 6, 7, 8, 9 și 10 ale ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, amânarea inițiativelor legislative legislative. 

  

 La ședința Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului au participat 

în calitate de invitați: doamna Maria Dragnea – director adjunct și domnul Silviu Popescu 

– ofițer specialist în cadrul Ministerului Afacerilor Interne.  

  

La ședința comisiei din ziua de 27 septembrie a.c., din numărul de 33 membri, și-au 

înregistrat prezenţa 32 deputaţi, după cum urmează: 

 Doamna deputat Simona Bucura-Oprescu (PSD), domnul deputat Gabriel-Ioan 

Avrămescu (PNL) a fost înlocuit de domnul deputat Nicolae Giugea (PNL) în intervalul 

orar 15:40 – 16:00, doamna deputat Angelica Fădor (PNL), domnul deputat Denes Seres 

(UDMR), domnul deputat Bogdan-Andrei Toader (PSD), domnul deputat Alin-Gabriel 
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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), doamna deputat Oana-

Alexandra Cambera (Neafiliați), domnul deputat Virgil Alin Chirilă (P SD), 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), 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), 

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

deputat Marian Țachianu (PSD). 

Domnul deputat Tudor-Vlad Benga (Neafiliați) nu a participat la ședința Comisiei. 

  

 În zilele de 26, 28 și 29 septembrie 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), 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), 

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

deputat Marian Țachianu (PSD). 

 

 

PREŞEDINTE SECRETAR, 

Simona BUCURA-OPRESCU Radu-Marcel TUHUȚ 

 

 

Șef serviciu, Cristian BITEA 

Consilier parlamentar, Sergiu-Vlad PAHONȚU 


