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Parlamentul României 

Camera Deputaților 
 

COMISIA PENTRU ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ  
ȘI AMENAJAREA TERITORIULUI 

 
București, 2 martie 2023 

 
PROCES VERBAL 

din zilele de 27 și 28 februarie, 1 și 2 martie 2023 
 

 Comisia pentru administraţie publică și amenajarea teritoriului şi-a desfăşurat 
lucrările în zilele de 27 și 28 februarie, 1 și 2 martie 2023. 
 

Şedinţa Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului s-a 
desfășurat la sediul Camerei Deputaților. Ședința avut loc în data de 28 februarie 
a.c., lucrările au fost conduse de doamna deputat Simona Bucura-Oprescu, 
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. PL-x 38/08.02.2023 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã 
a Guvernului nr.163/2022 pentru completarea cadrului legal de promovare a utilizării 
energiei din surse regenerabile, precum şi pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative 
2. PL-x 41/08.02.2023 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã 
a Guvernului nr.166/2022 privind unele măsuri pentru acordarea unui sprijin 
categoriilor de persoane vulnerabile pentru compensarea preţului la energie, suportat 
parţial din fonduri externe nerambursabile 
3. PL-x 43/08.02.2023 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã 
a Guvernului nr.168/2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor 
termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative 
4. PL-x 53/13.02.2023 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã 
a Guvernului nr.169/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr.84/1998 privind 
mărcile şi indicaţiile geografice 
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5. PL-x 57/13.02.2023 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã 
a Guvernului nr.175/2022 pentru stabilirea unor măsuri privind obiectivele de 
investiţii pentru realizarea de amenajări hidroenergetice în curs de execuţie precum şi 
a altor proiecte de interes public major care utilizează energie regenerabilă, precum şi 
pentru modificarea şi completarea unor acte normative 
6. PL-x 62/13.02.2023 - Proiect de Lege pentru instituirea zilei de 11 Iulie ca 
"Ziua Prieteniei dintre România şi Statele Unite ale Americii" 
7. PL-x 64/13.02.2023 - Proiect de Lege pentru transparenţa intereselor 
conducerii institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare prin completarea Legii 
nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.144/2007 privind înfiinţarea, organizarea 
şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi 
completarea altor acte normative 
8. PL-x 65/13.02.2023 - Proiect de Lege pentru transparenţa intereselor 
conducerii companiilor şi unităţilor economice deţinute indirect de stat prin 
completarea Legii nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi 
demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr.144/2007 privind 
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi 
pentru modificarea şi completarea altor acte normative 
9. PL-x 75/15.02.2023 - Proiect de Lege pentru modificarea art.4 alin.(4) din 
Ordonanţa Guvernului nr.26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale 
personalului din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi securitate naţională şi 
ale persoanelor private de libertate 
10. PL-x 83/15.02.2023 - Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi 
Silvice ”Gheorghe Ionescu-Şişeşti” şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din 
domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare 
 

SESIZĂRI ÎN FOND 
 
11. PL-x 494/18.10.2021 - Proiect de Lege privind protecţia arborilor remarcabili 
12. PL-x 572/11.10.2022 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţã 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 
13. PL-x 689/31.10.2022 - Proiect de Lege pentru modificarea art.1 din Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la 
nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative 
14. PL-x 784/19.12.2022 - Proiect de Lege pentru modificarea art.3 alin.(1) lit.a) 
din Ordonanţa Guvernului nr.71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor 
publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local 
15. PL-x 44/08.02.2023 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã 
a Guvernului nr.173/2022 privind stabilirea unor măsuri necesare pentru îndeplinirea 
jaloanelor şi ţintelor din Planul naţional de redresare şi rezilienţă aferente 
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componentei 10 - Fondul local, componentei 11- Turism şi cultură, componentei 14 - 
Buna guvernanţă şi componentei 15 - Educaţie, precum şi pentru completarea unor 
acte normative 
16. PL-x 47/08.02.2023 - Proiect de Lege privind mobilitatea urbană durabilă 
 

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 unanimitate de 
voturi, amânarea inițiativei legislative. 
 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 favorabil. 
 La punctul 7 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de 
voturi, întocmirea unui aviz favorabil. 
 La punctul 8 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate 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 cu un amendament admis. 
 La punctul 10 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de 
voturi, întocmirea unui aviz negativ. 
 La punctul 11 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate 
de voturi, întocmirea unui raport de adoptare. 
 La punctul 12 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate 
de voturi, întocmirea unui raport comun de adoptare. 
 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, întocmirea unui raport de adoptare. 
 La punctul 15 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de 
voturi, întocmirea unui raport preliminar de adoptare cu un amendament admis. 
 La punctul 15 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de 
voturi, întocmirea unui raport preliminar de adoptare cu amendamente admise. 
      
 La ședința Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului au 
participat în calitate de invitați: domnul Bogdan Balanișcu - secretar de stat în cadrul 
Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor; doamna Andreea Naggar - secretar de stat 
în cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene; doamna Grațiela Costache 
- șef serviciu juridic în cadrul Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci; domnul 
Adrian Ligor - director în cadrul Direcției America de Nord; domnul Eduard Bachide 
- secretar de stat în cadrul Ministerului Apărării Naționale; domnul Valeriu Tabără - 
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președinte în cadrul Academiei de Științe Agricole și Silvice Gheorghe Ionescu-
Sisești; domnul Cătălin Micu - secretar de stat în cadrul Ministerului Educației; 
doamna Vasilica Baciu - director în cadrul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației. 
  
 În ziua de 27 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 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), 
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), domnul deputat Cosmin Șandru (PNL) și domnul deputat Marian 
Țachianu (PSD). 
 
 La ședința comisiei din ziua de 28 februarie a.c., din numărul de 33 membri, 
și-au înregistrat prezenţa 30 deputaţi, după cum urmează: 
 Doamna deputat Simona Bucura-Oprescu (PSD), doamna deputat Angelica 
Fădor (PNL), domnul deputat Seres Denes  (UDMR), domnul deputat Bogdan-
Andrei Toader (PSD) a fost înlocuit de domnul deputat Aurel Bălășoiu (PSD) în 
intervalul orar 13:00 - 13:15, 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), doamna 
deputat Cătălina Ciofu (PNL), domnul deputat Ionel Floroiu (PSD), domnul deputat 
Dumitru Flucuș (AUR), 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 
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Roman (PNL), doamna deputat Vetuța Stănescu (PNL), domnul deputat Cosmin 
Șandru (PNL) și domnul deputat Marian Țachianu (PSD). 
 Domnul deputat Gabriel-Ioan Avrămescu (PNL), domnul deputat Virgil Alin 
Chirilă (PSD) și domnul deputat Laurențiu-Viorel Gîdei (PSD) 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 zilele de 1 și 2 martie 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), domnul deputat Daniel-Codruț Blaga (USR), 
doamna deputat Cătălina Ciofu (PNL), domnul deputat Ionel Floroiu (PSD), domnul 
deputat Dumitru Flucuș (AUR), 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 
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