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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
din zilele de 23, 24 și 25 februarie 2021 

 
 Comisia pentru administraţie publică și amenajarea teritoriului şi -a desfăşurat lucrările în 
zilele de 23, 24 și 25 februarie 2021. 
 
 Şedinţa Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului s-a desfășurat prin 
mijloace electronice și la sediul Camerei Deputați lor. Ședința avut loc în data de 23 februarie 
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: 
 

AVIZE 
 
  1. PL.x 72/ 2020 - Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.26/2020 privind modificarea şi completarea unor acte normative în materia alegerilor pentru 
Senat şi Camera Deputaţilor, precum şi unele măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a 
alegerilor parlamentare anticipate 
  2. PL.x 454 /2020 - Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii asistenţei 
sociale nr.292/2011 
  3. PL-x  535/2020 - Proiect de Lege privind alinierea la standardele europene a procesului 
de prevenire şi combatere a poleiului şi înzăpezirii pe drumurile şi căile publice din România 
  4. PL-x  541/2020 - Proiect de Lege privind dizolvarea fundaţiilor pentru tineret şi 
abrogarea Decretului-Lege nr.150/1990, Legii nr.146/2002 şi art.13 şi 14 din Legea 
nr.350/2006 
  5. PL-x  589/2020 - Proiect de Lege privind protecţia şi promovarea drepturilor familiilor 
numeroase 
  6. PL-x 595/2020 - Proiect de Lege privind transportul ecologic 
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  7. PL.x 605 /2020 - Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea art.7 din Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr.43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din 
fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de 
urgenţă 
  8. PL-x  17/2021 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.184/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr.121/2014 privind eficienţa energetic 
 

SESIZĂRI ÎN FOND 
 
  9. PL.x 294/2020/2021 - Lege privind transmiterea unui teren aflat în administrarea 
Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor și în concesiunea Companiei 
Naționale de Căi Ferate C.F.R.-S. A., din domeniul public al statului în domeniul public al 
Municipiului București 
  10. PL.x 12 /2021 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.172/2020 pentru modificarea unor acte normative, aprobarea unor măsuri privind proiectele 
de mediu cu finanţare din fonduri externe nerambursabile, precum şi pentru reglementarea 
serviciului public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate urbane 
  11. PL-x 15/2021 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.175/2020 pentru completarea unor acte normative cu incidenţă în protecţia animalelor, 
precum şi pentru stabilirea unor măsuri organizatorice 
  12. PL-x 29/2021 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.190/2020 privind unele măsuri de asigurare a condiţiilor de constituire şi de depunere a 
jurământului de către autorităţile administraţiei publice locale 
  13. PL-x 65/2021 - Proiect de Lege pentru instituirea anului 2021 - ”Anul Tudor 
Vladimirescu” şi declararea lui Tudor Vladimirescu şi a Ecaterinei Teodoroiu, drept eroi ai 
naţiunii române 
 14. PL-x 96/2021 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.214/2020 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală şi pentru instituirea 
unor măsuri pentru derularea Programului naţional de dezvoltare locală etapa I 
 
 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 majoritate de voturi, 
întocmirea unui aviz favorabil. 
 La punctul 3 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, 
întocmirea unui aviz negativ. 
 La punctul 4 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, 
întocmirea unui aviz favorabil. 
 La punctul 5 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 
amânarea proiectului de Lege. 
 La punctul 6 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, 
întocmirea unui aviz negativ. 
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 La punctul 7 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, 
întocmirea unui aviz negativ. 
 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 raport preliminar de respingere a Legii. 
 La punctul 10 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 
amânarea proiectului de Lege. 
 La punctul 11 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 
amânarea proiectului de Lege. 
 La punctul 12 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 
întocmirea unui raport preliminar de adoptare. 
 La punctul 13 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 
întocmirea unui raport comun de adoptare cu amendamente admise. 
 La punctul 14 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 
întocmirea unui raport de adoptare. 
 

  Ședința din data 25 februarie a.c. a Comisiei pentru administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului s-a desfășurat în ședință comună cu Comisia pentru administraţie 
publică de la Senat, și a fost condusă alternativ de doamna deputat Bucura-Oprescu 
Simona, președinte al Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului și de 
domnul senator Császár Károly Zsolt, președinte al Comisiei pentru administraţie publică 
de la Senat. 
 
  Pe ordinea de zi a şedinţei comune a figurat PLx. 109/2021 - Proiectul Legii 
bugetului de stat pe anul 2021 
 
 La punctul de pe ordinea a ședinței comune, în cadrul dezbaterilor au fost analizate 
proiectele de buget ale Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației 
(Anexa 3/15), Secretariatului General al Guvernului (Anexa 3/13) și Autorității Electorale 
Permanente (Anexa 3/48), precum și amendamentele depuse de deputați și senatori. 
  In urma dezbaterii și a opiniilor expr imate, membrii comisiilor au hotărât, cu 
majoritate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului Legii bugetului de stat pe anul 
2021 cu amendamentele respinse cuprinse în anexa avizului. 
 
 În ziua de 24 februarie 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.   
  
 La ședința  comisiei din ziua de 23 februarie a.c., din numărul de 28 membri ai Comisiei 
pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului și-au înregistrat prezenţa 28 deputaţi, 
după cum urmează: 
 
 Doamna deputat Bucura-Oprescu Simona (PSD), domnul deputat Avrămescu Gabriel-Ioan 
(PNL), doamna deputat Fădor Angelica (PNL), domnul deputat Seres Denes (UDMR), domnul 
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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 deputa Benga Tudor-Vlad (USR PLUS), domnul deputat Blaga Daniel-Codruț 
(USR PLUS), domnul deputat Chirilă Virgil Alin (PSD), domnul deputat Ciofu Cătălina 
(PNL), domnul deputat Floroiu Ionel (PSD), domnul deputat Gîdei Laurențiu -Viorel (PSD), 
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), domnul 
deputat Nagy Szabolcs (UDMR), doamna deputat Peța -Ștefănescu Eliza-Mădălina (PSD), 
domnul deputat Rusu Daniel-Gheorghe (AUR), doamna deputat Stănescu Vetuța (PNL), 
domnul deputat Șandru Cosmin (PNL), domnul deputat Țachianu Marian (PSD). 
 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 Flucuș Dumitru (PNL), domnul 
deputat Tuhuț Radu-Marcel (PSD), domnul deputat Apostol Alin-Gabriel (USR PLUS) domnul 
deputat Axinia Adrian-George (AUR), domnul deputat Benga Tudor-Vlad (USR PLUS), 
domnul deputat Blaga Daniel-Codruț (USR PLUS), domnul deputat Chirilă Virgil Alin (PSD), 
doamna deputat Ciofu Cătălina (PNL), domnul deputat Floroiu Ionel (PSD), domnul deputat 
Gîdei Laurențiu -Viorel (PSD), 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), domnul deputat Nagy Szabolcs (UDMR), doamna deputat Peța -
Ștefănescu Eliza-Mădălina (PSD), domnul deputat Rusu Daniel-Gheorghe (AUR), domnul 
deputat Șandru Cosmin (PNL). 
 
 La ședința  comisiei din ziua de 24 februarie a.c., din numărul de 29 membri ai Comisiei 
pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului și-au înregistrat prezenţa 25 deputaţi, 
după cum urmează: 
 
 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), domnul deputat Flucuș Dumitru (PNL), domnul deputat 
Tuhuț Radu-Marcel (PSD), domnul deputat Axinia Adrian-George (AUR), domnul deputat 
Chirilă Virgil Alin (PSD), domnul deputat Ciofu Cătălina (PNL), domnul deputat Floroiu Ionel 
(PSD), domnul deputat Gîdei Laurențiu -Viorel (PSD), 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), domnul deputat Nagy Szabolcs (UDMR), 
doamna deputat Peța -Ștefănescu Eliza-Mădălina (PSD), domnul deputat Rusu Daniel-
Gheorghe (AUR), doamna deputat Stănescu Vetuța (PNL), domnul deputat Șandru Cosmin 
(PNL), doamna deputat Thellman Christine (PNL), domnul deputat Țachianu Marian (PSD). 
 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) nu au participat la lucrările comisiei.  
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 La ședința  comisiei din ziua de 25 februarie a.c., din numărul de 29 membri ai Comisiei 
pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului și-au înregistrat prezenţa 29 deputaţi, 
după cum urmează: 
 
 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 deputa Benga Tudor-Vlad (USR PLUS), domnul deputat Blaga Daniel-Codruț 
(USR PLUS), domnul deputat Chirilă Virgil Alin (PSD), domnul deputat Ciofu Cătălina 
(PNL), domnul deputat Floroiu Ionel (PSD) a fost înlocuit de domnul deputat Coarnă Dumitru 
(PSD) în intervalul orar 15:00 – 15:20, domnul deputat Gîdei Laurențiu -Viorel (PSD), 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), domnul deputat 
Nagy Szabolcs (UDMR), doamna deputat Peța -Ștefănescu Eliza-Mădălina (PSD), domnul 
deputat Rusu Daniel-Gheorghe (AUR), doamna deputat Stănescu Vetuța (PNL), domnul 
deputat Șandru Cosmin (PNL),  doamna deputat Thellman Christine (PNL), domnul deputat 
Țachianu Marian (PSD). 
 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 Toader Bogdan-Andrei (PSD), domnul deputat Flucuș Dumitru (PNL), 
domnul deputat Tuhuț Radu-Marcel (PSD), domnul deputat Apostol Alin-Gabriel (USR PLUS) 
domnul deputat Benga Tudor-Vlad (USR PLUS), domnul deputat Blaga Daniel-Codruț (USR 
PLUS), domnul deputat Chirilă Virgil Alin (PSD), doamna deputat Ciofu Cătălina (PNL), 
domnul deputat Floroiu Ionel (PSD) a fost înlocuit de domnul deputat Coarnă Florin (PSD) în 
intervalul orar 15:00 – 15:20, 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), doamna deputat 
Thellman Christine (PNL) și domnul deputat Țachianu Marian (PSD). 
 
 

PREŞEDINTE, 

SIMONA BUCURA-OPRESCU 

SECRETAR, 

  DUMITRU FLUCUȘ 
 
 
 
 
 
 
Întocmit: 
Expert parlamentar, Sergiu-Vlad PAHONŢU 


	Bucureşti,  1 martie 2020

