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 Comisia pentru administraţie publică și amenajarea t eritoriului şi-a desfăşurat lucrările în 
zilele de 3 și 4 martie 2021. 
  
 La ședința  comisiei din ziua de 3 martie a.c., din numărul de 29 membri ai Comisiei 
pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului și-au înregistrat prezenţa 29 deputaţi. La 
sediul Camerei Deputaților au fost prezenți  doamna deputat Bucura-Oprescu Simona (PSD), 
domnul deputat Avrămescu Gabriel-Ioan (PNL), doamna deputat Fădor Angelica (PNL), 
domnul deputat Seres Denes (UDMR), domnul deputat Toader Bogdan-Andrei (PSD), doamna 
deputat Cambera Oana-Alexandra (USR PLUS), domnul deputat Flucuș Dumitru (PNL),  
domnul deputat Tuhuț Radu -Marcel (PSD), domnul deputat Apostol Alin-Gabriel (USR 
PLUS), domnul deputat Axinia Adrian-George (AUR), domnul deputat Blaga Daniel-Codruț 
(USR PLUS), domnul deputat Chirilă Virgil Alin (PSD), doamna deputat Ciofu Cătălina 
(PNL), doamna deputat Goleac Nicoleta-Matilda (PSD), domnul deputat Ivan Bogdan-Gruia 
(PSD), domnul deputat Kiss Janos (PNL), domnul deputat Leoreanu Laurențiu -Dan (PNL), 
domnul deputat Lungu Romeo-Daniel (PSD), domnul deputat Nacov Gheorghe (Minorități),  
doamna deputat Peța -Ștefănescu Eliza-Mădălina (PSD), domnul deputat Rusu Daniel-
Gheorghe (AUR), doamna deputat Stănescu Vetuța (PNL),  domnul deputat Șan dru Cosmin 
(PNL), doamna deputat Thellman Christine (PNL) și domnul deputat Țachianu Marian (PSD). 
 
 La lucrările comisiei din ziua de 4 martie a.c., din numărul de 29 membri ai Comisiei 
pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului și-au înregistrat prezenţa 25 deputaţi, 
neparticipând la lucrările comisiei doamna deputat Cambera Oana-Alexandra (USR PLUS), 
domnul deputat Apostol Alin-Gabriel (USR PLUS), domnul deputat Benga Tudor-Vlad (USR 
PLUS) și domnul deputat Blaga Daniel-Codruț (USR PLUS). 
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 Şedinţa Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului s-a desfășurat prin 
mijloace electronice și la sediul Camerei Deputaților. Ședința avut loc în data de 3 martie a.c., 
lucrările au fost conduse de doamna deputat Simona Bucura-Oprescu, preşedintele comisiei.  
 Doamna președinte Simona Bucura-Oprescu 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: 
 

SESIZĂRI ÎN FOND 
 
  1. PL.x 305/2018 - Proiect de Lege privind transmiterea unui teren din administrarea 
Ministerului Mediului, prin Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării, în administrarea 
Consiliului Judeţean Tulcea 
  2. PL-x 472/2020 - Proiect de Lege pentru completarea art.5 din Legea nr.35/2007 privind 
creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ 
  3. COM(2020)789 - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL 
EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI 
COMITETUL REGIUNILOR Strategia pentru o mobilitate sustenabilă şi inteligentă – 
înscrierea transporturilor europene pe calea viitorului   
 
 La punctul 1 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege privind transmiterea unui 
teren din administrarea Ministerului Mediului, prin Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta 
Dunării, în administrarea Consiliului Judeţean Tulcea (PL.x 305/2018), având ca obiect de 
reglementare transmiterea unui teren din administrarea Ministerului Mediului, prin 
Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării, în administrarea Consiliului Judeţean 
Tulcea, în vederea realizării investiţiei Creare infrastructură de agrement în zona turistică 
Murighiol, judeţul Tulcea. 
 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 avizează favorabil proiectul de lege, Guvernul nu susţine adoptarea inițiativei 
legislative. 
 Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului a fost sesizată pentru 
dezbatere în fond și întocmirea unui raport comun cu Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi şi Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic. 
 Supus dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea 
unui raport comun de respingere cu amendamente respinse.  
 
 La punctul 2 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege pentru completarea art.5 
din Legea nr.35/2007 privind creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ (PL-x 472/2020), 
având ca obiect de reglementare modificarea art.5 din Legea nr.35/2007, în sensul 
introducerii şi purtării obligatorii a unei ţinute vestimentare reprezentative de către elevii din 
învaţământul obligatoriu de stat. Pentru acoperirea costurilor uniformelor şcolare, se acordă o 
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sumă de 350 de lei/an şcolar pentru fiecare elev, sumă care se atribuie în cote egale în fiecare 
semestru. 
 S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor ordinare, Camera 
Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a adoptat proiectul de lege, Consiliului 
Legislativ avizează favorabil proiectul de lege, Consiliul Economic și Social  avizează 
favorabil proiectul de lege, Guvernul nu susține adoptarea acestei inițiative legislative. 
 Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului a fost sesizată pentru 
dezbatere în fond și întocmirea unui raport comun cu Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport. 
 Supus dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, întocmirea unui 
raport comun de respingere. 
 
 La punctul 3 al ordinii de zi, a fost prezentată COMUNICAREA COMISIEI CĂTRE 
PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL 
EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR Strategia pentru o mobilitate sustenabilă şi 
inteligentă – înscrierea transporturilor europene pe calea viitorului (COM(2020)789), având ca 
obiect asigurarea circulației eficiente, sigure și libere a persoanelor și a bunuri lor pe întreg 
teritoriul UE, cu ajutorul unor rețele integrate, care includ toate modalitățile de transport 
(rutier, feroviar, pe apă, aerian sau sisteme inteligente). De asemenea, politica UE abordează 
aspecte foarte variate, cum ar fi schimbările climatice, drepturile pasagerilor, cercetare și 
inovare, obligații de serviciu public, ș.a.  Strategia reflectă angajamentul UE pentru reducerea 
emisiilor de carbon și este însoțită de un plan de acțiuni  incluzând 82 de măsuri planificate 
pentru următoarea perioadă. care sunt structurate pe 10 arii prioritare de acțiune pentru 
tranziția spre o mobilitate durabilă, inteligentă și rezilientă. 
 Supusă dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea 
unui proiect de opinie favorabil.  
 
  În ziua de 4 martie a.c., lucrările s-au desfăşurat în cadrul grupurilor de lucru constituite în 
vederea studierii proiectelor de lege şi a altor documente înregistrate la Comisie. 
 
 

PREŞEDINTE, 

SIMONA BUCURA-OPRESCU 

SECRETAR, 

  DUMITRU FLUCUȘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit: 
Expert parlamentar, Sergiu-Vlad PAHONŢU 


