
 

       
Parlamentul României    

Camera Deputaţilor  
COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ ŞI  

AMENAJAREA TERITORIULUI  
 
 

 
PROCES VERBAL 

din ziua de 9 iunie 2020 
 
 Comisia pentru administraţie publică și amenajarea teritoriului şi-a desfăşurat lucrările în 
ziua de 9 iunie 2020. 
  
 La ședința online a comisiei din ziua de 9 iunie a.c., din numărul de 27 membri ai 
Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului și-au înregistrat prezenţa 25 
deputaţi, neparticipânt la ședința online a comisiei 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 (PSD), 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), domnul deputat Suciu Vasile-Daniel (PSD) și domnul deputat Ursu Răzvan-
Ion (PSD). 
 
 Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului și  Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi și -au desfășurat lucrările în ședință  comună online, în data de 9 iunie 
a.c., ora 10:00. Lucrările au fost conduse de domnul deputat Nicușor Halici (PSD), 
președintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. 
 
 Pe ordinea de zi a şedinţei comune online a figurat următorul punct: 
 

SESIZARE ÎN FOND 
 
 1. PL.x 568/2019 - Proiect de Lege pentru trecerea unui imobil din domeniul public al 
statului și din administrarea Instituției prefectului - Județul Vrancea, în domeniul public al 
județului Vrancea și în administrarea Consiliului Județean Vrancea 
 
 

Bucureşti,  10 iunie 2020 

nicoleta.toma
Original
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 Domnul președinte Nicușor Halici a supus la vot suplimentarea ordinii de zi cu următoarea 
sesizare în fond: 
 
 PL.x 294/2020 - Proiect de Lege privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al 
statului, aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi concesiunea Companiei 
Naţionale de Căi Ferate C.F.R.-S.A., în domeniul public al statului, respectiv al Consiliului 
Local Sector 5, şi în administrarea Consiliului Local Sector 5 
 
 Ordinea de zi suplimentara a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 
 Domnul președinte Nicușor Halici a supus la vot ordinea de zi a comisiei.  
 Ordinea de zi a şedinţei comune online a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 
 
 La punctul înscris pe ordinea de zi a ședinței comune online , a fost prezentat proiectul 
de Lege pentru trecerea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea 
Instituției prefectului - Județul Vrancea, în domeniul public al județului Vrancea și în 
administrarea Consiliului Județean Vrancea  (PL.x 568/2019), având ca obiect de 
reglementare trecerea imobilului Palatul administrativ al județului Vrancea din domeniul 
public al statului și din administrarea instituției Prefectului -județul Vrancea, în domeniul 
public al județului Vrancea și în administrarea Consiliului Județean Vrancea. În acest imobil își 
desfășoară activitatea atât Prefectura județului Vrancea, cât și Consiliul Județean Vrancea. 
 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 negativ proiectul de lege, Consiliul Economic și Social  a avizat 
nefavorabil proiectul de lege. 
 Supus dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, întocmirea unui 
raport comun de adoptare. 
 
 La punctul înscris pe ordinea de zi suplimentară a ședinței comune online , a fost 
prezentat proiectul de Lege privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului, 
aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi concesiunea Companiei Naţionale de Căi 
Ferate C.F.R.-S.A., în domeniul public al statului, respectiv al Consiliului Local Sector 5, şi în 
administrarea Consiliului Local Sector 5 (PL.x 294/2020), având ca obiect de reglementare 
transmiterea unui teren aferent liniei C.F. Bucureşti Progresu - Bucureşti Cotroceni, aflat în 
concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate C.F.R. - S.A., din domeniul public al statului 
şi administrarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, în domeniul 
public al Municipiului Bucureşti.Conform celor prezentate în Expunerea de motive, acest 
transfer ar fi necesar pentru a se putea implementa o serie de proiecte de utilitate publică pe 
porţiunea dintre pasajul Toporaşi şi pasajul Carol, în conformitate cu Strategia Locală de 
Dezvoltare Durabilă a Sectorului 5, aceste proiecte de utilităţi publice propunând o nouă arteră 
carosabilă de categoria I pe direcţia Nord-Sud, sub forma Bulevardului Rocar, între Pasajul 
Toporaşi şi Pasajul Rahova. 
 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 
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Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege, Consiliul Economic și Social  a avizat 
favorabil proiectul de lege. 
 Supus dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, amânarea 
proiectului de lege. 
 
 Şedinţa online a Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului a avut loc 
în data de 9 iunie a.c., ora 11:00, 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. 
 Doamna președinte Angelica Fădor a supus la vot suplimentarea ordinii de zi cu 
următoarea sesizare în fond: 
 
 PL-x 354/2020 - Proiect de Lege privind unele măsuri în domeniul fondurilor 
nerambursabile 
 
 Ordinea de zi suplimentara a fost adoptată cu unanimitate de voturi.  
 Pe ordinea de zi a şedinţei online au figurat următoarele puncte: 
 

AVIZE 
 
  1. PL-x 129/2020 - Proiect de Lege privind monitorizarea electronică în cadrul unor 
proceduri judiciare şi execuţional penale 
  2. PL-x 180/2020 - Proiect de Lege privind numirea managerilor şi specialiştilor în 
consiliile de administraţie ale regiilor autonome, companiilor sau societăţilor naţionale, 
instituţiilor publice ori ale societăţilor comerciale, inclusiv ale băncilor sau altor instituţii de 
credit, societăţilor de asigurare şi celor financiare 
  3. PL-x 299/2020 - Proiect de Lege pentru modificarea art.21 alin.(1) din Legea educaţiei 
fizice şi sportului nr.69/2000 
  4. PL-x  300/2020 - Proiect de Lege pentru modificarea art.59 din Legea nr.46/2008 - 
Codul silvic 
  5. PL-x 301/2020 - Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.46/2008 - Codul silvic 
  6. PL-x  302/2020 - Propunere legislativă pentru promovarea identităţii culturale a 
regiunilor istorice din România 
 

SESIZĂRI ÎN FOND 
 
  7. PL.x 478/2018 - Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernuluinr.195/2005 privind protecţia mediului 
  8. PLx 545/2019 - Proiectul Legii rivind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.24/2019 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.83/2001 privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa 



 4 
 

paşapoartelor simple şi serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi 
înmatriculare a vehiculelor 
  9. 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 
  10. PL.x 258/2020 - Proiect de Lege privind instituirea zilei de 15 octombrie ca "Ziua 
naţională a comerţului electronic" 
  11. PL.x 264/2020 - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.126/1995 privind regimul materiilor explozive şi pentru completarea Legii poliţiei locale 
nr.155/2010 
 
 La punctul înscris pe ordinea de zi suplimentară, a fost prezentat proiectul de Lege 
privind unele măsuri în domeniul fondurilor nerambursabile (PL-x 354/2020), având ca obiect 
de reglementare stabilirea unor măsuri în domeniul fondurilor nerambursabile europene, 
având drept scop asigurarea cadrului general de implementare a proiectelor cu finanţare din 
fonduri europene atât pentru perioada de programare 2014-2020, cât şi pentru perioada de 
programare 2021-2027, asigurarea condiţiilor generale pentru flexibilizarea utilizării 
fondurilor europene precum şi pentru utilizarea eficientă a fondurilor europene alocate 
României, pregătirea portofoliului de proiecte de infrastructură în domenii strategice 
considerate a fi prioritare pentru perioada de programare 2021-2027, stabilirea măsurilor 
necesare pentru a asigura buna implementare a proiectelor de infrastructură ale României în 
vederea evitării riscului de dezangajare în anul 2020, asigurarea surselor de finanţare pentru 
implementarea proiectelor de infrastructură fazate în perioada de programare 2007-2013, 
stabilirea cadrului general pentru includerea la finanţare din fonduri europene a programelor 
naţionale din domeniul infrastructurii finanţate din sursele bugetului de stat sau din aceste 
surse constituite conform legii, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative în 
materie. 
 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 Soci al a avizat 
favorabil proiectul de lege, Guvernul susține adoptarea cu propuneri și observații. 
  Supus dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu amendamente 
admise cu unanimitate de voturi. 
 
 La punctul 1 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege privind monitorizarea 
electronică în cadrul unor proceduri judiciare şi execuţional penale (PL-x 129/2020), având ca 
obiect de reglementare crearea unei infrastructuri care să permită monitorizarea electronică în 
cadrul unor proceduri judiciare şi execuţional penale, cu ajutorul unor dispozitive mobile sau 
fixe, precum şi stabilirea responsabilităţilor autorităţilor implicate în proces. 
 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. 
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 Supus dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu majoritate de 
voturi. 
 
 La punctul 2 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege privind numirea 
managerilor şi specialiştilor în consiliile de administraţie ale regiilor autonome, companiilor 
sau societăţilor naţionale, instituţiilor publice ori ale societăţilor comerciale, inclusiv ale 
băncilor sau altor instituţii de credit, societăţilor de asigurare şi celor financiare (PL-x 
180/2020), având ca obiect de reglementare stabilirea unor incompatibilităţi în ceea ce 
priveşte numirea managerilor şi specialiştilor în consiliile de administraţie ale regiilor 
autonome, societăţilor naţionale, instituţiilor publice, societăţilor, instituţiilor de credit, 
societăţilor de asigurare şi a celor financiare. 
 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 negativ cu majoritate de 
voturi. 
 
 La punctul 3 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost amânat cu unanimitate de 
voturi. 
 
 La punctul 4 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege pentru modificarea art.59 
din Legea nr.46/2008 - Codul silvic (PL-x  300/2020), având ca obiect de reglementare 
modificarea şi completarea art.59 din Legea nr.46/2008 - Codul silvic, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, intervenţiile legislative vizând reducerea perioadei în 
care ocoalele silvice pot începe exploatarea masei lemnoase degradate. 
 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 
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 5 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege pentru completarea Legii 
nr.46/2008 - Codul silvic (PL-x 301/2020), având ca obiect de reglementare completarea 
Legii nr.46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în 
vederea acordării unor ajutoare de stat în silvicultură, potrivit prevederilor Regulamentului 
(UE) nr. 702/2014 al Comisiei din 25 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare 
în sectoarele agricol şi forestier şi în zonele rurale ca fiind compatibile cu piaţa internă, în 
aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind Funcţionarea Uniunii Europene. 
 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 



 6 
 

Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege, Consiliului 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 majoritate de 
voturi. 
 
 La punctul 6 al ordinii de zi, a fost prezentată propunerea legislativă pentru promovarea 
identităţii culturale a regiunilor istorice din România (PL-x  302/2020), având ca obiect de 
reglementare promovarea identităţii culturale a regiunilor istorice din România. 
 S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor ordinare, Camera 
Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a respins propunerea legislativă, Consiliul 
Legislativ a avizat favorabil propunerea legislativă, Consiliului Economic și Social a avizat 
nefavorabil propunerea legislativă, Guvernul nu susține adoptarea propunerii legislative. 
 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 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernuluinr.195/2005 privind protecţia mediului (PL.x 
478/2018), având ca obiect de reglementare instituirea unor măsuri suplimentare pentru 
prevenirea, reducerea şi controlul disconfortului olfactiv, măsuri ce trebuie respectate de 
operatorii economici/titularii de activitate care pot produce disconfort olfactiv, astfel încât să 
nu afecteze sănătatea populaţiei şi mediului în întregul său. De asemenea, prezentul proiect de 
lege stabilește cadrul legal pentru adoptarea prin hotărâre de Guvern a unei Metodologii pentru 
stabilirea nivelului de disconfort olfactiv și a conținutului Planului de gestionare a 
disconfortului olfactiv. 
 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, Guvernul nu a transmis un punct de vedere. 
 Supus dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea 
unui raport preliminar de adoptare cu amendamente admise.  
 
 La punctul 8 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul Legii privind aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr.24/2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.83/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare 
pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple şi serviciilor publice comunitare regim 
permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor (PLx 545/2019), având ca obiect de 
reglementare modificarea şi completarea atribuţiilor Direcţiei regim permise de conducere şi 
înmatriculare a vehiculelor, precum şi actualizarea normelor referitoare la asigurarea 
drepturilor personalului din cadrul Direcţiei şi a serviciilor publice comunitare pentru 
eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple şi serviciilor publice comunitare regim permise de 
conducere şi înmatriculare a vehiculelor, precum şi a categoriilor de personal din aceste 
structuri. 
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 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. 
 Supus dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea 
unui raport comun de adoptare cu amendamente admise. 
  
 La punctul 9 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul 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 (PL-x 105/2020), având ca obiect de 
reglementare obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr.145/2019, 
intervenţiile legislative vizând aspecte esenţiale referitoare la ocuparea posturilor de execuţie 
şi de conducere de către funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei 
penitenciare, prin examen sau concurs. 
 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, Consiliul Economic și Social a avizat 
favorabil proiectul de lege. 
 Supus dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, întocmirea unui 
raport preliminar de adoptare cu amendamente. 
 
 La punctul 10 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege privind instituirea zilei 
de 15 octombrie ca "Ziua naţională a comerţului electronic" (PL.x 258/2020), având ca obiect 
de reglementare instituirea zilei de 15 octombrie ca „Ziua naţională a comerţului electronic” 
care poate fi organizată de către autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, de către 
persoane fizice sau juridice, precum şi de către societatea civilă, împreună sau separate, prin 
organizarea şi/sau participarea la manifestări sau acţiuni cu caracter social sau ştiinţific, cu 
scopul informării şi conştientizării cu privire la existenţa comerţului electronic. 
 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 
favorabil proiectul de lege. 
 Supus dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, întocmirea unui 
raport comun de adoptare cu amendamente admise. 
 
 La punctul 11 al ordinii de zi, a fost prezentată propunerea legislativă pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.126/1995 privind regimul materiilor explozive şi pentru 
completarea Legii poliţiei locale nr.155/2010 (PL.x 264/2020), având ca obiect de 
reglementare modificarea şi completarea Legii nr.126/1995 privind regimul materiilor 
explozive și completarea Legii poliției locale nr.155/2010, cu modificările și completările 
ulterioare, în scopul clarificării reglementărilor în domeniu şi impunerii unor noi restricţii în 
ceea ce priveşte regimul materialelor explozive. 
 S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor organice, Camera 
Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a respins propunerea legislativă, Consiliul 
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Legislativ a avizat favorabil propunerea legislativă, Consiliul Economic și Social a avizat 
favorabil propunerea legislativă. 
 Supusă dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea 
unui raport de respingere. 
 
 
 

PREŞEDINTE, 

ANGELICA FĂDOR 

SECRETAR, 

  SIMONA BUCURA-OPRESCU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit: 
Expert parlamentar, Sergiu-Vlad PAHONŢU 
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	Ordinea de zi suplimentara a fost adoptată cu unanimitate de voturi.
	Domnul președinte Nicușor Halici a supus la vot ordinea de zi a comisiei. 
	Ordinea de zi a şedinţei comune online a fost adoptată cu unanimitate de voturi.
	La punctul înscris pe ordinea de zi a ședinței comune online, a fost prezentat proiectul de Lege pentru trecerea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Instituției prefectului - Județul Vrancea, în domeniul public al județului Vrancea și în administrarea Consiliului Județean Vrancea (PL.x 568/2019), având ca obiect de reglementare trecerea imobilului Palatul administrativ al județului Vrancea din domeniul public al statului și din administrarea instituției Prefectului-județul Vrancea, în domeniul public al județului Vrancea și în administrarea Consiliului Județean Vrancea. În acest imobil își desfășoară activitatea atât Prefectura județului Vrancea, cât și Consiliul Județean Vrancea.
	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 negativ proiectul de lege, Consiliul Economic și Social a avizat nefavorabil proiectul de lege.
	Supus dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, întocmirea unui raport comun de adoptare.
	La punctul înscris pe ordinea de zi suplimentară a ședinței comune online, a fost prezentat proiectul de Lege privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate C.F.R.-S.A., în domeniul public al statului, respectiv al Consiliului Local Sector 5, şi în administrarea Consiliului Local Sector 5 (PL.x 294/2020), având ca obiect de reglementare transmiterea unui teren aferent liniei C.F. Bucureşti Progresu - Bucureşti Cotroceni, aflat în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate C.F.R. - S.A., din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, în domeniul public al Municipiului Bucureşti.Conform celor prezentate în Expunerea de motive, acest transfer ar fi necesar pentru a se putea implementa o serie de proiecte de utilitate publică pe porţiunea dintre pasajul Toporaşi şi pasajul Carol, în conformitate cu Strategia Locală de Dezvoltare Durabilă a Sectorului 5, aceste proiecte de utilităţi publice propunând o nouă arteră carosabilă de categoria I pe direcţia Nord-Sud, sub forma Bulevardului Rocar, între Pasajul Toporaşi şi Pasajul Rahova.
	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.
	Supus dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, amânarea proiectului de lege.
	Şedinţa online a Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului a avut loc în data de 9 iunie a.c., ora 11:00, 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.
	Doamna președinte Angelica Fădor a supus la vot suplimentarea ordinii de zi cu următoarea sesizare în fond:
	PL-x 354/2020 - Proiect de Lege privind unele măsuri în domeniul fondurilor nerambursabile
	Ordinea de zi suplimentara a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 
	Pe ordinea de zi a şedinţei online au figurat următoarele puncte:
	AVIZE
	1. PL-x 129/2020 - Proiect de Lege privind monitorizarea electronică în cadrul unor proceduri judiciare şi execuţional penale
	2. PL-x 180/2020 - Proiect de Lege privind numirea managerilor şi specialiştilor în consiliile de administraţie ale regiilor autonome, companiilor sau societăţilor naţionale, instituţiilor publice ori ale societăţilor comerciale, inclusiv ale băncilor sau altor instituţii de credit, societăţilor de asigurare şi celor financiare
	3. PL-x 299/2020 - Proiect de Lege pentru modificarea art.21 alin.(1) din Legea educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000
	4. PL-x  300/2020 - Proiect de Lege pentru modificarea art.59 din Legea nr.46/2008 - Codul silvic
	5. PL-x 301/2020 - Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.46/2008 - Codul silvic
	6. PL-x  302/2020 - Propunere legislativă pentru promovarea identităţii culturale a regiunilor istorice din România
	SESIZĂRI ÎN FOND
	7. PL.x 478/2018 - Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernuluinr.195/2005 privind protecţia mediului
	8. PLx 545/2019 - Proiectul Legii rivind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.24/2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.83/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple şi serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor
	9. 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
	10. PL.x 258/2020 - Proiect de Lege privind instituirea zilei de 15 octombrie ca "Ziua naţională a comerţului electronic"
	11. PL.x 264/2020 - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.126/1995 privind regimul materiilor explozive şi pentru completarea Legii poliţiei locale nr.155/2010
	La punctul înscris pe ordinea de zi suplimentară, a fost prezentat proiectul de Lege privind unele măsuri în domeniul fondurilor nerambursabile (PL-x 354/2020), având ca obiect de reglementare stabilirea unor măsuri în domeniul fondurilor nerambursabile europene, având drept scop asigurarea cadrului general de implementare a proiectelor cu finanţare din fonduri europene atât pentru perioada de programare 2014-2020, cât şi pentru perioada de programare 2021-2027, asigurarea condiţiilor generale pentru flexibilizarea utilizării fondurilor europene precum şi pentru utilizarea eficientă a fondurilor europene alocate României, pregătirea portofoliului de proiecte de infrastructură în domenii strategice considerate a fi prioritare pentru perioada de programare 2021-2027, stabilirea măsurilor necesare pentru a asigura buna implementare a proiectelor de infrastructură ale României în vederea evitării riscului de dezangajare în anul 2020, asigurarea surselor de finanţare pentru implementarea proiectelor de infrastructură fazate în perioada de programare 2007-2013, stabilirea cadrului general pentru includerea la finanţare din fonduri europene a programelor naţionale din domeniul infrastructurii finanţate din sursele bugetului de stat sau din aceste surse constituite conform legii, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative în materie.
	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 favorabil proiectul de lege, Guvernul susține adoptarea cu propuneri și observații.
	Supus dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu amendamente admise cu unanimitate de voturi.
	La punctul 1 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege privind monitorizarea electronică în cadrul unor proceduri judiciare şi execuţional penale (PL-x 129/2020), având ca obiect de reglementare crearea unei infrastructuri care să permită monitorizarea electronică în cadrul unor proceduri judiciare şi execuţional penale, cu ajutorul unor dispozitive mobile sau fixe, precum şi stabilirea responsabilităţilor autorităţilor implicate în proces.
	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.
	Supus dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu majoritate de voturi.
	La punctul 2 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege privind numirea managerilor şi specialiştilor în consiliile de administraţie ale regiilor autonome, companiilor sau societăţilor naţionale, instituţiilor publice ori ale societăţilor comerciale, inclusiv ale băncilor sau altor instituţii de credit, societăţilor de asigurare şi celor financiare (PL-x 180/2020), având ca obiect de reglementare stabilirea unor incompatibilităţi în ceea ce priveşte numirea managerilor şi specialiştilor în consiliile de administraţie ale regiilor autonome, societăţilor naţionale, instituţiilor publice, societăţilor, instituţiilor de credit, societăţilor de asigurare şi a celor financiare.
	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 negativ cu majoritate de voturi.
	La punctul 3 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost amânat cu unanimitate de voturi.
	La punctul 4 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege pentru modificarea art.59 din Legea nr.46/2008 - Codul silvic (PL-x  300/2020), având ca obiect de reglementare modificarea şi completarea art.59 din Legea nr.46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, intervenţiile legislative vizând reducerea perioadei în care ocoalele silvice pot începe exploatarea masei lemnoase degradate.
	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 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 5 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.46/2008 - Codul silvic (PL-x 301/2020), având ca obiect de reglementare completarea Legii nr.46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea acordării unor ajutoare de stat în silvicultură, potrivit prevederilor Regulamentului (UE) nr. 702/2014 al Comisiei din 25 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare în sectoarele agricol şi forestier şi în zonele rurale ca fiind compatibile cu piaţa internă, în aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind Funcţionarea Uniunii Europene.
	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 a transmis un punct de vedere.
	Supus dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu majoritate de voturi.
	La punctul 6 al ordinii de zi, a fost prezentată propunerea legislativă pentru promovarea identităţii culturale a regiunilor istorice din România (PL-x  302/2020), având ca obiect de reglementare promovarea identităţii culturale a regiunilor istorice din România.
	S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor ordinare, Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a respins propunerea legislativă, Consiliul Legislativ a avizat favorabil propunerea legislativă, Consiliului Economic și Social a avizat nefavorabil propunerea legislativă, Guvernul nu susține adoptarea propunerii legislative.
	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 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernuluinr.195/2005 privind protecţia mediului (PL.x 478/2018), având ca obiect de reglementare instituirea unor măsuri suplimentare pentru prevenirea, reducerea şi controlul disconfortului olfactiv, măsuri ce trebuie respectate de operatorii economici/titularii de activitate care pot produce disconfort olfactiv, astfel încât să nu afecteze sănătatea populaţiei şi mediului în întregul său. De asemenea, prezentul proiect de lege stabilește cadrul legal pentru adoptarea prin hotărâre de Guvern a unei Metodologii pentru stabilirea nivelului de disconfort olfactiv și a conținutului Planului de gestionare a disconfortului olfactiv.
	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, Guvernul nu a transmis un punct de vedere.
	Supus dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea unui raport preliminar de adoptare cu amendamente admise. 
	La punctul 8 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.24/2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.83/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple şi serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor (PLx 545/2019), având ca obiect de reglementare modificarea şi completarea atribuţiilor Direcţiei regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, precum şi actualizarea normelor referitoare la asigurarea drepturilor personalului din cadrul Direcţiei şi a serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple şi serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, precum şi a categoriilor de personal din aceste structuri.
	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.
	Supus dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea unui raport comun de adoptare cu amendamente admise.
	La punctul 9 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul 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 (PL-x 105/2020), având ca obiect de reglementare obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr.145/2019, intervenţiile legislative vizând aspecte esenţiale referitoare la ocuparea posturilor de execuţie şi de conducere de către funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, prin examen sau concurs.
	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, Consiliul Economic și Social a avizat favorabil proiectul de lege.
	Supus dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, întocmirea unui raport preliminar de adoptare cu amendamente.
	La punctul 10 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege privind instituirea zilei de 15 octombrie ca "Ziua naţională a comerţului electronic" (PL.x 258/2020), având ca obiect de reglementare instituirea zilei de 15 octombrie ca „Ziua naţională a comerţului electronic” care poate fi organizată de către autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, de către persoane fizice sau juridice, precum şi de către societatea civilă, împreună sau separate, prin organizarea şi/sau participarea la manifestări sau acţiuni cu caracter social sau ştiinţific, cu scopul informării şi conştientizării cu privire la existenţa comerţului electronic.
	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 favorabil proiectul de lege.
	Supus dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, întocmirea unui raport comun de adoptare cu amendamente admise.
	La punctul 11 al ordinii de zi, a fost prezentată propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.126/1995 privind regimul materiilor explozive şi pentru completarea Legii poliţiei locale nr.155/2010 (PL.x 264/2020), având ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr.126/1995 privind regimul materiilor explozive și completarea Legii poliției locale nr.155/2010, cu modificările și completările ulterioare, în scopul clarificării reglementărilor în domeniu şi impunerii unor noi restricţii în ceea ce priveşte regimul materialelor explozive.
	S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor organice, Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a respins propunerea legislativă, Consiliul Legislativ a avizat favorabil propunerea legislativă, Consiliul Economic și Social a avizat favorabil propunerea legislativă.
	Supusă dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea unui raport de respingere.
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