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Parlamentul României 

Camera Deputaților 
 

COMISIA PENTRU ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ  
ȘI AMENAJAREA TERITORIULUI 

 
București, 22 februarie 2023 

 
PROCES VERBAL 

din zilele de 6, 7, 8 și 9 februarie 2023 
 

 Comisia pentru administraţie publică și amenajarea teritoriului şi-a desfăşurat 
lucrările în zilele de 6, 7, 8 și 9 februarie 2023. 
 

Şedinţa Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului s-a 
desfășurat la sediul Camerei Deputaților. Ședința avut loc în data de 8 februarie 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 635/2022 - Proiect de Lege privind acordarea voucherelor pentru control 
oftalmologic şi achiziţionare ochelari de vedere pentru elevi 
2. PLx 715/2022 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.140/2022 privind licenţa industrială unică 
3. PLx 728/2022 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.141/2022 pentru completarea articolului 32 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru 
perioada de programare 2014 -2020 
4. PLx 729/2022 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.142/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr.360/2002 privind 
Statutul poliţistului 
5. PLx 1/2023 - Proiect de Lege privind organizarea şi funcţionarea poliţiei 
militare 
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SESIZĂRI ÎN FOND 
 
6. PLx 501/2022 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.88/2022 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în 
vederea gestionării fondurilor europene nerambursabile destinate dezvoltării regionale 
7. PLx 746/2022 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.148/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.83/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice 
comunitare de paşapoarte şi serviciilor publice comunitare regim permise de 
conducere şi înmatriculare a vehiculelor, precum şi a Ordonanţei Guvernului 
nr.84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice 
comunitare de evidenţă a persoanelor 
 

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 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 majoritate de 
voturi, întocmirea unui aviz favorabil. 

La punctul 6 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de 
voturi, întocmirea unui raport preliminar de adoptare. 
 La punctul 7 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de 
voturi, întocmirea unui raport preliminar de adoptare. 
      
 La ședința Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului au 
participat în calitate de invitați: domnul Lucian Rus - secretar de stat în cadrul 
Ministerului Antreprenoriatului și Turismului; domnul Adrian Voican - secretar de 
stat, domnul Valentin Minoiu - director general și domnul Cătălin Giulescu - director 
general, domnul Florentin Brăcea - director și doamna Bianca Bunoaica - ofițer 
specialist în cadrul Ministerului Afacerilor Interne; domnul Eduard Bachide - secretar 
de stat în cadrul Ministerului Apărării Naționale; doamna Andreea Naggar - secretar 
de stat în cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene; doamna Ecaterina 
Constantinescu - director și domnul Bogdan Ionescu - consilier în cadrul Ministerului 
Afacerilor Externe 
  
 În ziua de 6 februarie 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 
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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 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) și domnul deputat Marian 
Țachianu (PSD). 
 
 În ziua de 7 februarie 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: 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), 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 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) și domnul deputat Marian Țachianu (PSD).  
 

La ședința comisiei din ziua de 8 februarie a.c., din numărul de 33 membri, și-
au înregistrat prezenţa 31 deputaţi, după cum urmează: 
 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 Tudor-Vlad Benga (Neafiliați) 
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 
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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 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) și domnul deputat Marian 
Țachianu (PSD). 
 Doamna deputat Simona Bucura-Oprescu (PSD) și domnul deputat Cosmin 
Șandru (PNL) nu au participat la ședința comisiei. 
 

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 9 februarie 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: domnul deputat Gabriel-Ioan Avrămescu 
(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), 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 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) și domnul deputat Marian Țachianu (PSD). 
   

VICEPREŞEDINTE SECRETAR, 

Bogdan-Andrei TOADER Christine THELLMANN 

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