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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
din zilele de 9, 10 și 11 noiembrie 2021 

 
 Comisia pentru administraţie publică și amenajarea teritoriului şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 
9, 10 și 11 noiembrie 2021. 
 
 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 9 noiembrie a.c., lucrările au 
fost conduse de doamna deputat Angelica Fădor, vicepreşedintele comisiei. 
 Doamna vicepreședinte Angelica Fădor a supus la vot ordinea de zi a comisiei.  
 Ordinea de zi a şedinţei a fost adoptată cu unanimitate de voturi.  
 
 Pe ordinea de zi a şedinţei au figurat următoarele puncte: 
 

AVIZE 
 
1. PL-x 400/2021 - Proiect de Lege privind stabilirea unor măsuri în vederea finalizării procedurilor 
administrative de soluţionare a cererilor aflate pe rolul comisiilor judeţene, respectiv a municipiului 
Bucureşti pentru aplicarea Legii nr.9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru 
bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, 
semnat la Craiova la 7 septembrie 1940 şi a Legii nr.290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau 
compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase 
în Basarabia, Bucovina de Nord şi ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării tratatului de 
Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947 şi pentru 
modificarea unor acte normative 
2. PL-x 407/2021 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.66/2021 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.126/2003 privind operarea, 
funcţionarea şi finanţarea asistenţei de urgenţă acordate cu elicoptere destinate serviciilor aeromedicale 
de urgenţă şi pentru simplificarea procedurilor de desemnare ale unităţilor sanitare ca operatori 
medicali, precum şi pentru abrogarea unor acte normative 
3. PLx 408/2021 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.71/2021 
privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante, în sprijinul unei mobilităţi cu emisii 
scăzute, de abrogare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2011 privind promovarea vehiculelor 
de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic şi a Legii nr.37/2018 privind 
promovarea transportului ecologic 
4. PL-x 409/2021 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.76/2021 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.360/2002 privind Statutul poliţistului 
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5. PL-x 410/2021 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.82/2021 pentru completarea Legii cetăţeniei române nr.21/1991 
6. PL-x  412/2021 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.85/2021 
pentru modificarea art.4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.52/1999 privind asigurarea unui 
cadru unitar pentru managementul proiectelor finanţate prin împrumuturi externe contractate sau 
garantate de stat, rambursabile sau nerambursabile, inclusiv privind plata specialiştilor români care îşi 
desfăşoară activitatea în cadrul unităţilor de management de proiect 
7. PL-x  413/2021 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.86/2021 
privind transferul drepturilor de pensie ale funcţionarilor şi agenţilor Uniunii Europene 
8. PLx 414/2021 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.87/2021 
privind completarea art.3 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr.82/2016 pentru aprobarea 
Statutului special al funcţiei publice specifice de inspector social şi pentru modificarea şi completarea 
unor acte normative 
9. PL-x  415/2021 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.90/2021 
privind unele măsuri din domeniul pensiilor publice 
10. PL.x 417/ 2021 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.92/2021 
privind regimul deşeurilor 
11. PLx 442/2021 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.4/2021 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.43/2000 privind protecţia patrimoniului 
arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional 
12. PL.x 443/ 2021 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.12/2021 privind 
completarea Ordonanţei Guvernului nr.40/2006 pentru aprobarea şi finanţarea programelor multianuale 
prioritare de mediu şi gospodărire a apelor 
13. PL-x  462/2021 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.101/2021 pentru modificarea art.5 pct.IV4 din Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru 
şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.416/2001 privind venitul minim garantat 
14. PL.x 507/ 2021 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.3/2021 pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul achiziţiilor publice 
 

SESIZARE ÎN FOND 
 
15. PL-x 359/2021 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.79/2021 
pentru modificarea Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul 
PL-x 416/2021 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.91/2021 
privind aprobarea continuării Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii 
şi elevii din 150 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat  

 
La punctul 1 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, amânarea 

inițiativei legislative. 
La punctul 2 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea 

unui aviz favorabil. 
La punctul 3 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea 

unui aviz favorabil. 
La punctul 4 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, întocmirea 

unui aviz favorabil. 
La punctul 5 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea 

unui aviz favorabil. 
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La punctul 6 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 
întocmirea unui aviz favorabil. 

La punctul 7 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, întocmirea 
unui aviz favorabil. 

La punctul 8 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea 
unui aviz favorabil. 

La punctul 9 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea 
unui aviz favorabil. 

La punctul 10 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, întocmirea 
unui aviz favorabil. 

La punctul 11 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea 
unui aviz favorabil. 

La punctul 12 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea 
unui aviz favorabil. 

La punctul 13 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea 
unui aviz favorabil. 

La punctul 14 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, întocmirea 
unui aviz favorabil. 

La punctul 15 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, întocmirea 
unui raport preliminar de adoptare cu amendamente admise și respinse. 

La punctul 16 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, întocmirea 
unui raport comun de adoptare cu amendamente admise și respinse. 
 
 La ședința comisiei din ziua de 9 noiembrie 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 Simona Bucura-Oprescu (PSD) a fost înlocuită de domnul deputat Laurențiu-
Cristinel Țepeluș (PSD) în intervalul orar 14:00 – 15:00, domnul deputat Gabriel-Ioan Avrămescu 
(PNL), doamna deputat Angelica Fădor (PNL), domnul deputat Denes Seres (UDMR), domnul deputat 
Bogdan-Andrei Toader (PSD), doamna deputat Oana-Alexandra Cambera (USR PLUS), domnul 
deputat Dumitru Flucuș (PNL), domnul deputat Radu-Marcel Tuhuț (PSD), domnul deputat Alin-
Gabriel Apostol (USR PLUS), domnul deputat Adrian-George Axinia (AUR), domnul deputat Tudor-
Vlad Benga (USR PLUS), domnul deputat Daniel-Codruț Blaga (USR PLUS), domnul deputat Virgil 
Alin Chirilă (PSD), doamna deputat Cătălina Ciofu (PNL), domnul deputat Ionel Floroiu (PSD), 
domnul deputat Viorel Laurențiu Gîdei (PSD), doamna deputat Nicoleta-Matilda Goleac (PSD), 
domnul deputat Bogdan-Gruia Ivan (PSD), domnul deputat Janos Kiss (PNL), domnul deputat 
Laurențiu-Dan Leoreanu (PNL), domnul deputat Romeo-Daniel Lungu (PSD), domnul deputat 
Gheorghe Nacov (Minorități), domnul deputat Szabolcs Nagy (UDMR), doamna deputat Eliza-
Mădălina Peța Ștefănescu (PSD), domnul deputat Daniel-Gheorghe Rusu (AUR), doamna deputat 
Vetuța Stănescu (PNL), domnul deputat Cosmin Șandru (PNL), doamna deputat Christine Thellman 
(PNL), domnul deputat Marian Țachianu (PSD). 
 În sistem online au fost prezenți doamna deputat Simona Bucura-Oprescu (PSD) și domnul deputat 
Tudor-Vlad Benga (USR PLUS). 
 
 În ziua de 10 noiembrie a.c., comisia a desfasurat activitati de documentare si consultare pe 
marginea proiectelor legislative aflate in dezbatere. În cadrul activitatilor de documentare si consultare, 
la sediul Camerei Deputaților au fost prezenti urmatorii deputati: domnul deputat Gabriel-Ioan 
Avrămescu (PNL), doamna deputat Angelica Fădor (PNL), domnul deputat Denes Seres (UDMR), 
domnul deputat Bogdan-Andrei Toader (PSD), domnul deputat Dumitru Flucuș (PNL), domnul deputat 
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Radu-Marcel Tuhuț (PSD), domnul deputat Adrian-George Axinia (AUR), domnul deputat 
Virgil Alin Chirilă (PSD), doamna deputat Cătălina Ciofu (PNL), domnul deputat Ionel Floroiu (PSD), 
domnul deputat Laurențiu-Viorel Gîdei (PSD), doamna deputat Nicoleta-Matilda Goleac (PSD), 
domnul deputat Bogdan-Gruia Ivan (PSD), domnul deputat Janos Kiss (PNL), domnul deputat 
Laurențiu-Dan Leoreanu (PNL), domnul deputat Romeo-Daniel Lungu (PSD), domnul deputat 
Gheorghe Nacov (Minorități), domnul deputat Szabolcs Nagy (UDMR), doamna deputat Eliza-
Mădălina Peța Ștefănescu (PSD), domnul deputat Daniel-Gheorghe Rusu (AUR), doamna deputat 
Vetuța Stănescu (PNL), domnul deputat Cosmin Șandru (PNL), doamna deputat Christine Thellman 
(PNL), domnul deputat Marian Țachianu (PSD), iar in sistem online si-au desfasurat activitatea 
urmatorii deputati: doamna deputat Simona Bucura-Oprescu (PSD), doamna deputat Oana-Alexandra 
Cambera (USR PLUS), domnul deputat Alin-Gabriel Apostol (USR PLUS), domnul deputat Tudor-
Vlad Benga (USR PLUS) și domnul deputat Daniel-Codruț Blaga (USR PLUS). 
 
 În ziua de 11 noiembrie a.c., comisia a desfasurat activitati de documentare si consultare pe 
marginea proiectelor legislative aflate in dezbatere. În cadrul activitatilor de documentare si consultare, 
la sediul Camerei Deputaților au fost prezenti urmatorii deputati: domnul deputat Gabriel-Ioan 
Avrămescu (PNL), doamna deputat Angelica Fădor (PNL), domnul deputat Denes Seres (UDMR), 
domnul deputat Bogdan-Andrei Toader (PSD), domnul deputat Dumitru Flucuș (PNL), domnul deputat 
Radu-Marcel Tuhuț (PSD), domnul deputat Adrian-George Axinia (AUR), domnul deputat Daniel-
Codruț Blaga (USR PLUS), domnul deputat Virgil Alin Chirilă (PSD), doamna deputat Cătălina Ciofu 
(PNL), domnul deputat Ionel Floroiu (PSD), domnul deputat Laurențiu-Viorel Gîdei (PSD), doamna 
deputat Nicoleta-Matilda Goleac (PSD), domnul deputat Bogdan-Gruia Ivan (PSD), domnul deputat 
Janos Kiss (PNL), domnul deputat Laurențiu-Dan Leoreanu (PNL), domnul deputat Romeo-Daniel 
Lungu (PSD), domnul deputat Gheorghe Nacov (Minorități), domnul deputat Szabolcs Nagy (UDMR), 
doamna deputat Eliza-Mădălina Peța Ștefănescu (PSD), domnul deputat Daniel-Gheorghe Rusu 
(AUR), doamna deputat Vetuța Stănescu (PNL), domnul deputat Cosmin Șandru (PNL), doamna 
deputat Christine Thellman (PNL), domnul deputat Marian Țachianu (PSD), iar in sistem online si-au 
desfasurat activitatea urmatorii deputati: doamna deputat Simona Bucura-Oprescu (PSD), doamna 
deputat Oana-Alexandra Cambera (USR PLUS), domnul deputat Alin-Gabriel Apostol (USR PLUS) și 
domnul deputat Tudor-Vlad Benga (USR PLUS). 
 
 În zilele de 10 și 11 noiembrie 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. 
 
 
 

VICEPREŞEDINTE, 

Angelica FĂDOR 

SECREATAR, 

Radu-Marcel TUHUȚ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit: 
Șef serviciu, Nicoleta TOMA 
Expert parlamentar, Sergiu-Vlad PAHONŢU 
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