
 

       
Parlamentul României    

Camera Deputaţilor  
COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ ŞI  

AMENAJAREA TERITORIULUI  
 
 

 
PROCES VERBAL 

din ziua de 2 iunie 2020 
 
 Comisia pentru administraţie publică și amenajarea teritoriului ş i-a desfăşurat lucrările în 
ziua de 2 iunie 2020. 
  
 La ședința online a comisiei din ziua de 2 iunie a.c., din numărul de 27 membri ai 
Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului și-au înregistrat prezenţa 24 
deputaţi, neparticipânt la ședința online a comisiei domnul deputat Dan Nicușor Daniel (USR), 
domnul deputat Nechifor Cătălin-Ioan (PRO Europa) și domnul deputat Palăr Ionel (PNL) . La 
sediul Camerei Deputaților au fost prezenți  doamna deputat Fădor Angelica (PNL), doamna 
deputat Bucura-Oprescu Simona (PSD), domnul deputat Avram Constantin (neafiliați), domnul 
deputat Cojocaru Petru-Bogdan (PSD), domnul deputat Leoreanu Laurențiu -Dan (PNL), 
doamna deputat Popescu Mariana-Venera (Minorități), domnul deputat Rădulescu Cătălin -
Marian (PSD), domnul deputat Roman Florin-Claudiu (PNL) și domnul deputat Ursu Răzvan-
Ion (PSD).  
 
 Şedinţa online a Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului a avut loc 
în data de 2 iunie a.c., lucrările au fost conduse de doamna deputat Angelica Fădor, 
preşedintele comisiei.  
 Doamna președinte Angelica Fădor a supus la vot ordinea de zi a comisiei.  
 Ordinea de zi a comisiei a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 
 
 Pe ordinea de zi a şedinţei online au figurat următoarele puncte: 
 

AVIZE 
 
  1. PL-x 169/2020 - Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii 
  2. PL-x  245/2020 - Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii apelor 
nr.107/1996 
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  3. PL-x 265/2020 - Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.416/2001 
privind venitul minim garantat 
  4. PL-x 268/2020 - Proiect de Lege pentru completarea art.26 din Ordonanţa Guvernului 
nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor 
  5. PL-x 271/2020 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.73/2020 privind desemnarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale ca integrator de 
servicii de comunicaţii critice destinate autorităţilor publice cu atribuţii în managementul 
situaţiilor de urgenţă 
  6. PL-x 277/2020 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.34/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.1/1999 
privind regimul stării de asediu şi regimul stării de urgenţă 
  7. PL-x 283/2020 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.52/2020 pentru modificarea art.293 alin.(2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 
2014-2020, precum şi pentru adoptarea unor măsuri privind beneficiarii de fonduri europene în 
contextul răspândirii COVID-19 
  8. PL-x 286/2020 - Proiect de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr.61/1991 
pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi 
liniştii publice 
  9. PL-x 287/2020 - Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.360/2002 privind Statutul 
poliţistului 
 

SESIZĂRI ÎN FOND 
 
  10. PL.x 414/2019 - Proiect de Lege privind trecerea unor terenuri din domeniul public al 
statului şi administrarea Ministerului Apelor şi Pădurilor - Regia Naţională a Pădurilor - 
Romsilva, precum şi transmiterea, cu titlu gratuit, a acestora din domeniul privat al Statului şi 
administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, în proprietatea privată a Municipiului 
Slatina şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Slatina 
  11. PL.x 586/2019 - Proiect de Lege privind transmiterea unor imobile din domeniul 
public al statului român și din administrarea Administrației Naționale "Apele Române" -
Administrația Bazinală de Apă Jiu, în domeniul public al unității administrativ-teritoriale 
Vârvoru de Jos, județul Dolj și în administrarea Consiliului Local Vârvoru de Jos 
  12. PL-x 596/2019 - Proiect de Lege privind programul de alimentaţie sănătoasă pentru 
elevii din învăţământul obligatoriu primar şi gimnazial, de stat şi privat 
  13. PL-x 608/2019 - Proiectul Legii instituirea zilei de 10 august ca Ziua Unităţii Civice 
  14. PL-x 105/2020 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.8/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr.145/2019 privind statutul 
poliţiştilor de penitenciare 
  15. PLx 256/2020 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.38/2020 privind utilizarea înscrisurilor în formă electronică la nivelul autorităţilor şi 
instituţiilor publice 
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 La punctul 1 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii (PL-x 
169/2020), având ca obiect de reglementare completarea cu un nou alineat a art.33 din 
Ordonanţa Guvernului nr.26/2000. Intervenţia legislativă este argumentată în expunerea de 
motive prin faptul că înscrierea în registrul special al informaţiilor privind componenţa 
organelor de conducere ale unei persoane fără scop patrimonial sau membri asociaţi ai acesteia 
are doar efect de opozabilitate faţă de terţi şi nicidecum nu este constitutivă de drepturi. 
 S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor ordinare, Camera 
Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a adoptat tacit proiectul de lege Consiliul 
Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege, Consiliul Economic și Social  a avizat 
favorabil proiectul de lege, Guvernul nu a transmis un punct de vedere. 
 Supus dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost avizat negativ cu unanimitate de 
voturi. 
 
 La punctul 2 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost amânat cu unanimitate de 
voturi. 
 
 La punctul 3 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat (PL-x 265/2020), având ca 
obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr.416/2001, intervenţiile legislative 
vizând acordarea ajutoarelor de urgenţă din bugetul de stat sau bugetele locale. 
 S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor organice, Camera 
Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a adoptat proiectul de lege Consiliul 
Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege, Consiliul Economic și Social  a avizat 
favorabil proiectul de lege, Guvernul nu a transmis un punct de vedere. 
 Supus dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu unanimitate de 
voturi. 
 
 La punctul 4 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege pentru completarea art.26 
din Ordonanţa Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor (PL-x 
268/2020), având ca obiect de reglementare completarea art.26 din Ordonanţa Guvernului 
nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu două noi alineate, în scopul stabilirii 
modalităţii de afişare a procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi de stabilire a 
sancţiunii în situaţiile în care domiciliul sau sediul contravenientului se află situate într-o altă 
localitate decât aceea în care îşi desfăşoară activitatea agentul constatator. 
 S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor ordinare, Camera 
Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a respins proiectul de lege Consiliul 
Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege, Consiliul Economic și Social  a avizat 
nefavorabil proiectul de lege. Guvernul nu a transmis un punct de vedere. 
 Supus dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost avizat negativ cu majoritate de 
voturi. 
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 La punctul 5 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost amânat cu unanimitate de 
voturi. 
 
 La punctul 6 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.34/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.1/1999 privind regimul stării de asediu şi regimul stării de urgenţă 
(PL-x 277/2020), având ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.1/1999. Intervenţiile legislative vizează, printre altele, majorarea 
limitelor maxime şi minime ale sancţiunii contravenţionale a amenzii aplicabile persoanelor 
fizice, respectiv majorarea limitei minime a sancţiunii contravenţionale a amenzii aplicabile 
persoanelor juridice, precum şi stabilirea categoriilor de sancţiuni contravenţionale 
complementare care ar putea fi cuprinse în ordonanaţele militare sau în ordinele specifice stării 
de urgenţă sau de asediu, în funcţie de natura măsurilor dispuse şi gravitatea nerespectării 
acestora. De asemenea, se propune modificarea Ordonanţei Guvernului nr.14/2017, în sensul 
asigurării unui grad ridicat de operativitate în folosirea bunurilor confiscate, având în vedere că 
Ministerul Afacerilor Interne, respectiv Ministerul Apărării Naţionale, în calitate de autorităţi 
cu rol principal pe perioada stării de urgenţă sau de asediu, cunosc necesităţile în timp real ale 
autorităţilor şi instituţiilor publice implicate în activităţile determinate de măsurile dispuse 
potrivit particularităţilor stării instituite. 
 S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor organice, Camera 
Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a adoptat tacit proiectul de lege, Consiliul 
Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege. 
 Supus dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost avizat negativ cu majoritate de 
voturi. 
 
 La punctul 7 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 52/2020 pentru modificarea art.293 alin.(2) din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor 
europene pentru perioada de programare 2014-2020, precum şi pentru adoptarea unor măsuri 
privind beneficiarii de fonduri europene în contextul răspândirii COVID-19 (PL-x 283/2020), 
având ca obiect de reglementare adoptarea unor măsuri de susţinere a beneficiarilor de 
fonduri europene, în contextul pandemiei COVID–19, măsuri care constau în modificarea 
art.293 alin.(2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.40/2015, precum şi instituirea unor 
derogări de la unele norme ale acestui act normativ. Astfel, se urmăreşte asigurarea unui flux 
de numerar, necesar constituirii de stocuri de materii prime şi echipamente aferente 
angajamentelor legale în curs de implementare şi reducerii riscurilor legate de o serie de 
obligaţii legale cu termen redus de exigibilitate, precum şi flexibilizarea termenelor 
procedurale pentru diminuarea riscului de reziliere a contractelor de finanţare, ca urmare a 
accesului limitat al beneficiarilor la resursele umane, necesare pregătirii documentelor aferente 
prefinanţărilor/cererilor de rambursare. 
 S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor ordinare, Camera 
Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a adoptat proiectul de lege Consiliul 
Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege. 
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 Supus dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu unanimitate de 
voturi. 
 
 La punctul 8 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege privind modificarea şi 
completarea Legii nr.61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de 
convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice (PL-x 286/2020), având ca obiect de 
reglementare modificarea şi completarea Legii nr.16/1991, în sensul stabilirii drept 
contravenţie a comercializării sau oferirii cu titlu gratuit a băuturilor alcoolice către minori, de 
către unităţile autorizate să comercializeze băuturi alcoolice. 
 S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor ordinare, Camera 
Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a adoptat proiectul de lege Consiliul 
Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege, Consiliului Economic și Social a avizat 
favorabil proiectul de Lege, Guvernul nu susține adoptarea acestei inițiative legislative în 
forma prezentată. 
 Supus dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost avizat negativ cu unanimitate de 
voturi. 
 
 La punctul 9 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege pentru completarea Legii 
nr.360/2002 privind Statutul poliţistului (PL-x 287/2020), având ca obiect de reglementare 
modificarea şi completarea Legii nr.360/2002. Intervenţiile legislative vizează crearea cadrului 
juridic astfel încât studenţii Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuzaˮ  a Ministerului de 
Interne, care sunt declaraţi inapţi pentru continuarea studiilor prin decizie medicală definitivă 
dispusă de către autorităţile competente, la cerere, să poată opta pentru continuarea 
programelor de studii de ordine publică şi siguranţă publică, respectiv, drept, organizate la 
forma de învăţământ cu frecvenţă, fără ca la absolvire să li se acorde gradul profesional şi fără 
a fi încadraţi în Ministerul de Interne. Totodată, studenţii aflaţi în această situaţie urmează a fi 
exoneraţi de obligaţia restituirii cheltuielilor efectuate pe timpul desfăşurării programelor de 
studii. 
 S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor organice, Camera 
Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a adoptat proiectul de lege, Consiliul 
Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege, Consiliul Economic și Social  a avizat 
nefavorabil proiectul de lege, Guvernul nu a transmis un punct de vedere. 
 Supus dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu unanimitate de 
voturi.  
 
 La punctul 10 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege privind trecerea unor 
terenuri din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Apelor şi Pădurilor - 
Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, precum şi transmiterea, cu titlu gratuit, a acestora din 
domeniul privat al Statului şi administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, în 
proprietatea privată a Municipiului Slatina şi în administrarea Consiliului Local al 
Municipiului Slatina (PL.x 414/2019), având ca obiect de reglementare trecerea unor 
terenuri, aflate în administrarea Ministerului Apelor şi Pădurilor - Regia Naţională a Pădurilor 
- Romsilva, din domeniul public al statului, în domeniul privat al statului, precum şi 
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transmiterea acestora, cu titlu gratuit, din domeniul privat al statului în domeniul privat al 
municipiului Slatina şi în administrarea Consiliului local al municipiului Slatina, în vederea 
realizării obiectivului de investiţii „Construire drum legătură între zonele industriale”. 
 S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor ordinare, Camera 
Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a adoptat proiectul de lege, Consiliul 
Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege, Consiliul Economic și Social  a avizat 
nefavorabil proiectul de lege, Guvernul nu a transmis un punct de vedere. 
 Supus dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, întocmirea unui 
raport preliminar suplimentar de adoptare cu amendamente admise. 
 
 La punctul 11 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost amânat cu unanimitate 
de voturi. 
 
 La punctul 12 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost amânat cu unanimitate 
de voturi. 
 
 La punctul 13 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege instituirea zilei de 10 
august ca Ziua Unităţii Civice (PL-x 608/2019), având ca obiect de reglementare instituirea 
zilei de 10 august ca „Ziua Unităţii Civice”, în scopul conştientizării problemelor comunităţii 
şi al evidenţierii importanţei dialogului dintre membrii societăţii româneşti din ţară şi din 
diaspora. Autorităţile administraţiei publice locale pot acorda sprijin logistic şi pot acorda 
fonduri din bugetele proprii, în vederea organizării manifestărilor dedicate acestei zile. 
 S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor ordinare, Camera 
Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a adoptat proiectul de lege, Consiliul 
Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege, Consiliul Economic și Social  a avizat 
nefavorabil proiectul de lege, Guvernul nu a transmis un punct de vedere. 
 Supus dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea 
unui raport de respingere. 
 
 La punctul 14 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost amânat cu unanimitate 
de voturi. 
 
 La punctul 15 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege aprobarea Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului nr.38/2020 privind utilizarea înscrisurilor în formă electronică la nivelul 
autorităţilor şi instituţiilor publice (PLx 256/2020), având ca obiect de reglementare utilizării 
înscrisurilor în formă electronică la nivelul autorităţilor şi instituţiilor publice, în vederea 
asigurării unei implementări eficiente a dispoziţiilor Regulamentului (UE) nr.910/2014 al 
Parlamentului European şi al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică şi 
serviciile de încredere pentru tranzacţiile electronice pe piaţa internă, de abrogare a Directivei 
1999/93/CE şi de stabilire a modalităţilor de accesare a serviciilor publice on-line. Astfel, se 
preconizează a fi utilizate la nivelul autorităţilor şi instituţiilor publice semnătura electronică şi 
documentele electronice. Actele emise în format electronic de autorităţile şi instituţiile publice 
vor fi semnate cu semnătură electronică calificată şi vor fi asimilate înscrisurilor oficiale. De 
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asemenea, începând cu data intrării în vigoare a actului normativ, autorităţile şi instituţiile 
publice au obligaţia primirii înscrisurilor semnate cu semnătură electronică, fiecare instituţie 
urmând să stabilească tipul de semnătură electronică aplicabilă pentru utilizarea de către 
persoanele fizice sau juridice a unui serviciu disponibil on-line, prestat de respectiva 
autoritate/instituţie. În vederea primirii documentelor electronice, autorităţile şi instituţiile 
publice vor pune la dispoziţie portaluri proprii, vor utiliza astfel de instrumente puse la 
dispoziţie de către terţi sau vor utiliza poşta electronică. Totodată, se propune ca, în cadrul 
procedurilor de elaborare, avizare şi prezentare a proiectelor de acte normative, precum şi a 
altor documente, în vederea adoptării sau aprobării, actele şi documentele Guvernului şi ale 
instituţiilor publice semnate cu semnătură electronică calificată să aibă forţa juridică a 
înscrisurilor autentice. 
 S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor ordinare, Camera 
Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a adoptat proiectul de lege, Consiliul 
Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege. 
 Supus dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, întocmirea unui 
raport de adoptare cu amendamente admise. 
 
 
 

PREŞEDINTE, 

ANGELICA FĂDOR 

SECRETAR, 

  SIMONA BUCURA-OPRESCU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit: 
Expert parlamentar, Sergiu-Vlad PAHONŢU 
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	9. PL-x 287/2020 - Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.360/2002 privind Statutul poliţistului
	SESIZĂRI ÎN FOND
	10. PL.x 414/2019 - Proiect de Lege privind trecerea unor terenuri din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Apelor şi Pădurilor - Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, precum şi transmiterea, cu titlu gratuit, a acestora din domeniul privat al Statului şi administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, în proprietatea privată a Municipiului Slatina şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Slatina
	11. PL.x 586/2019 - Proiect de Lege privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului român și din administrarea Administrației Naționale "Apele Române"-Administrația Bazinală de Apă Jiu, în domeniul public al unității administrativ-teritoriale Vârvoru de Jos, județul Dolj și în administrarea Consiliului Local Vârvoru de Jos
	12. PL-x 596/2019 - Proiect de Lege privind programul de alimentaţie sănătoasă pentru elevii din învăţământul obligatoriu primar şi gimnazial, de stat şi privat
	13. PL-x 608/2019 - Proiectul Legii instituirea zilei de 10 august ca Ziua Unităţii Civice
	14. PL-x 105/2020 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.8/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr.145/2019 privind statutul poliţiştilor de penitenciare
	15. PLx 256/2020 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.38/2020 privind utilizarea înscrisurilor în formă electronică la nivelul autorităţilor şi instituţiilor publice
	La punctul 1 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii (PL-x 169/2020), având ca obiect de reglementare completarea cu un nou alineat a art.33 din Ordonanţa Guvernului nr.26/2000. Intervenţia legislativă este argumentată în expunerea de motive prin faptul că înscrierea în registrul special al informaţiilor privind componenţa organelor de conducere ale unei persoane fără scop patrimonial sau membri asociaţi ai acesteia are doar efect de opozabilitate faţă de terţi şi nicidecum nu este constitutivă de drepturi.
	S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor ordinare, Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a adoptat tacit proiectul de lege Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege, Consiliul Economic și Social a avizat favorabil proiectul de lege, Guvernul nu a transmis un punct de vedere.
	Supus dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost avizat negativ cu unanimitate de voturi.
	La punctul 2 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost amânat cu unanimitate de voturi.
	La punctul 3 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat (PL-x 265/2020), având ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr.416/2001, intervenţiile legislative vizând acordarea ajutoarelor de urgenţă din bugetul de stat sau bugetele locale.
	S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor organice, Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a adoptat proiectul de lege Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege, Consiliul Economic și Social a avizat favorabil proiectul de lege, Guvernul nu a transmis un punct de vedere.
	Supus dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu unanimitate de voturi.
	La punctul 4 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege pentru completarea art.26 din Ordonanţa Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor (PL-x 268/2020), având ca obiect de reglementare completarea art.26 din Ordonanţa Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu două noi alineate, în scopul stabilirii modalităţii de afişare a procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi de stabilire a sancţiunii în situaţiile în care domiciliul sau sediul contravenientului se află situate într-o altă localitate decât aceea în care îşi desfăşoară activitatea agentul constatator.
	S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor ordinare, Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a respins proiectul de lege Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege, Consiliul Economic și Social a avizat nefavorabil proiectul de lege. Guvernul nu a transmis un punct de vedere.
	Supus dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost avizat negativ cu majoritate de voturi.
	La punctul 5 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost amânat cu unanimitate de voturi.
	La punctul 6 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.34/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.1/1999 privind regimul stării de asediu şi regimul stării de urgenţă (PL-x 277/2020), având ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.1/1999. Intervenţiile legislative vizează, printre altele, majorarea limitelor maxime şi minime ale sancţiunii contravenţionale a amenzii aplicabile persoanelor fizice, respectiv majorarea limitei minime a sancţiunii contravenţionale a amenzii aplicabile persoanelor juridice, precum şi stabilirea categoriilor de sancţiuni contravenţionale complementare care ar putea fi cuprinse în ordonanaţele militare sau în ordinele specifice stării de urgenţă sau de asediu, în funcţie de natura măsurilor dispuse şi gravitatea nerespectării acestora. De asemenea, se propune modificarea Ordonanţei Guvernului nr.14/2017, în sensul asigurării unui grad ridicat de operativitate în folosirea bunurilor confiscate, având în vedere că Ministerul Afacerilor Interne, respectiv Ministerul Apărării Naţionale, în calitate de autorităţi cu rol principal pe perioada stării de urgenţă sau de asediu, cunosc necesităţile în timp real ale autorităţilor şi instituţiilor publice implicate în activităţile determinate de măsurile dispuse potrivit particularităţilor stării instituite.
	S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor organice, Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a adoptat tacit proiectul de lege, Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege.
	Supus dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost avizat negativ cu majoritate de voturi.
	La punctul 7 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.52/2020 pentru modificarea art.293 alin.(2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, precum şi pentru adoptarea unor măsuri privind beneficiarii de fonduri europene în contextul răspândirii COVID-19 (PL-x 283/2020), având ca obiect de reglementare adoptarea unor măsuri de susţinere a beneficiarilor de fonduri europene, în contextul pandemiei COVID–19, măsuri care constau în modificarea art.293 alin.(2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.40/2015, precum şi instituirea unor derogări de la unele norme ale acestui act normativ. Astfel, se urmăreşte asigurarea unui flux de numerar, necesar constituirii de stocuri de materii prime şi echipamente aferente angajamentelor legale în curs de implementare şi reducerii riscurilor legate de o serie de obligaţii legale cu termen redus de exigibilitate, precum şi flexibilizarea termenelor procedurale pentru diminuarea riscului de reziliere a contractelor de finanţare, ca urmare a accesului limitat al beneficiarilor la resursele umane, necesare pregătirii documentelor aferente prefinanţărilor/cererilor de rambursare.
	S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor ordinare, Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a adoptat proiectul de lege Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege.
	Supus dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu unanimitate de voturi.
	La punctul 8 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr.61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice (PL-x 286/2020), având ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr.16/1991, în sensul stabilirii drept contravenţie a comercializării sau oferirii cu titlu gratuit a băuturilor alcoolice către minori, de către unităţile autorizate să comercializeze băuturi alcoolice.
	S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor ordinare, Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a adoptat proiectul de lege Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege, Consiliului Economic și Social a avizat favorabil proiectul de Lege, Guvernul nu susține adoptarea acestei inițiative legislative în forma prezentată.
	Supus dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost avizat negativ cu unanimitate de voturi.
	La punctul 9 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.360/2002 privind Statutul poliţistului (PL-x 287/2020), având ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr.360/2002. Intervenţiile legislative vizează crearea cadrului juridic astfel încât studenţii Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuzaˮ a Ministerului de Interne, care sunt declaraţi inapţi pentru continuarea studiilor prin decizie medicală definitivă dispusă de către autorităţile competente, la cerere, să poată opta pentru continuarea programelor de studii de ordine publică şi siguranţă publică, respectiv, drept, organizate la forma de învăţământ cu frecvenţă, fără ca la absolvire să li se acorde gradul profesional şi fără a fi încadraţi în Ministerul de Interne. Totodată, studenţii aflaţi în această situaţie urmează a fi exoneraţi de obligaţia restituirii cheltuielilor efectuate pe timpul desfăşurării programelor de studii.
	S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor organice, Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a adoptat proiectul de lege, Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege, Consiliul Economic și Social a avizat nefavorabil proiectul de lege, Guvernul nu a transmis un punct de vedere.
	Supus dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu unanimitate de voturi. 
	La punctul 10 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege privind trecerea unor terenuri din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Apelor şi Pădurilor - Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, precum şi transmiterea, cu titlu gratuit, a acestora din domeniul privat al Statului şi administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, în proprietatea privată a Municipiului Slatina şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Slatina (PL.x 414/2019), având ca obiect de reglementare trecerea unor terenuri, aflate în administrarea Ministerului Apelor şi Pădurilor - Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, din domeniul public al statului, în domeniul privat al statului, precum şi transmiterea acestora, cu titlu gratuit, din domeniul privat al statului în domeniul privat al municipiului Slatina şi în administrarea Consiliului local al municipiului Slatina, în vederea realizării obiectivului de investiţii „Construire drum legătură între zonele industriale”.
	S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor ordinare, Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a adoptat proiectul de lege, Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege, Consiliul Economic și Social a avizat nefavorabil proiectul de lege, Guvernul nu a transmis un punct de vedere.
	Supus dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, întocmirea unui raport preliminar suplimentar de adoptare cu amendamente admise.
	La punctul 11 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost amânat cu unanimitate de voturi.
	La punctul 12 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost amânat cu unanimitate de voturi.
	La punctul 13 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege instituirea zilei de 10 august ca Ziua Unităţii Civice (PL-x 608/2019), având ca obiect de reglementare instituirea zilei de 10 august ca „Ziua Unităţii Civice”, în scopul conştientizării problemelor comunităţii şi al evidenţierii importanţei dialogului dintre membrii societăţii româneşti din ţară şi din diaspora. Autorităţile administraţiei publice locale pot acorda sprijin logistic şi pot acorda fonduri din bugetele proprii, în vederea organizării manifestărilor dedicate acestei zile.
	S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor ordinare, Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a adoptat proiectul de lege, Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege, Consiliul Economic și Social a avizat nefavorabil proiectul de lege, Guvernul nu a transmis un punct de vedere.
	Supus dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea unui raport de respingere.
	La punctul 14 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost amânat cu unanimitate de voturi.
	La punctul 15 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.38/2020 privind utilizarea înscrisurilor în formă electronică la nivelul autorităţilor şi instituţiilor publice (PLx 256/2020), având ca obiect de reglementare utilizării înscrisurilor în formă electronică la nivelul autorităţilor şi instituţiilor publice, în vederea asigurării unei implementări eficiente a dispoziţiilor Regulamentului (UE) nr.910/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică şi serviciile de încredere pentru tranzacţiile electronice pe piaţa internă, de abrogare a Directivei 1999/93/CE şi de stabilire a modalităţilor de accesare a serviciilor publice on-line. Astfel, se preconizează a fi utilizate la nivelul autorităţilor şi instituţiilor publice semnătura electronică şi documentele electronice. Actele emise în format electronic de autorităţile şi instituţiile publice vor fi semnate cu semnătură electronică calificată şi vor fi asimilate înscrisurilor oficiale. De asemenea, începând cu data intrării în vigoare a actului normativ, autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia primirii înscrisurilor semnate cu semnătură electronică, fiecare instituţie urmând să stabilească tipul de semnătură electronică aplicabilă pentru utilizarea de către persoanele fizice sau juridice a unui serviciu disponibil on-line, prestat de respectiva autoritate/instituţie. În vederea primirii documentelor electronice, autorităţile şi instituţiile publice vor pune la dispoziţie portaluri proprii, vor utiliza astfel de instrumente puse la dispoziţie de către terţi sau vor utiliza poşta electronică. Totodată, se propune ca, în cadrul procedurilor de elaborare, avizare şi prezentare a proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente, în vederea adoptării sau aprobării, actele şi documentele Guvernului şi ale instituţiilor publice semnate cu semnătură electronică calificată să aibă forţa juridică a înscrisurilor autentice.
	S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor ordinare, Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a adoptat proiectul de lege, Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege.
	Supus dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, întocmirea unui raport de adoptare cu amendamente admise.
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