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Camera Deputaţilor  
COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ ŞI  

AMENAJAREA TERITORIULUI  
 
 

 
PROCES VERBAL 

din ziua de 2 aprilie 2020 
 
 Comisia pentru administraţie publică și amenajarea teritoriul ui şi-a desfăşurat lucrările în 
ziua de 2 aprilie 2020. 
  
 La ședința online a comisiei din ziua de 2 aprilie a.c., din numărul de 27 membri ai 
Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului și-au înregistrat prezenţa 27 
deputaţi.  
 
 Şedinţa online a Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului a avut loc 
în data de 2 aprilie 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. PLx 76/2020 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.81/2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.115/2011 
privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor 
Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite 
României la nivelul Uniunii Europene, precum şi pentru instituirea unei scheme de ajutor de 
stat privind sprijinirea întreprinderilor din sectoarele şi sub-sectoarele expuse unui risc 
important de relocare ca urmare a transferului costului emisiilor de gaze cu efect de seră în 
preţul energiei electrice 
  2. PLx 80/2020 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.87/2019 privind prorogarea termenului prevăzut la art.6 din Ordonanţa Guvernului 
nr.40/2006 pentru aprobarea şi finanţarea programelor multianuale prioritare de mediu şi 
gospodărire a apelor 
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  3. PLx 82/2020 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.89/2019 pentru modificarea art.511 alin.(1) şi (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.111/2011 privind comunicaţiile electronice şi modificarea unor acte normative  
 

SESIZĂRI ÎN FOND 
 
  4. PL-x 751/2018 - Lege privind aprobarea Programului-pilot de preluare a personalului 
angajat cu pregătire paramedicală din cadrul echipajelor SMURD specializate în acordarea 
primului-ajutor calificat, aflate în finanţarea autorităţilor administraţiei publice locale 
  5. PLx 135/2020 - Proiect de Lege pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.57/2019 privind Codul administrativ  
 
 La punctul 1 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.81/2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea 
Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de 
gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, precum şi pentru 
instituirea unei scheme de ajutor de stat privind sprijinirea întreprinderilor din sectoarele şi 
sub-sectoarele expuse unui risc important de relocare ca urmare a transferului costului 
emisiilor de gaze cu efect de seră în preţul energiei electrice (PLx 76/2020), având ca obiect 
de reglementare modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.115/2011, 
precum şi instituirea unei scheme de ajutor de stat privind sprijinirea întreprinderilor din 
sectoarele şi sub-sectoarele expuse unui risc important de relocare ca urmare a transferului 
costului emisiilor de gaze cu efect de seră în preţul energiei electrice. Ajutorul este plătit 
beneficiarilor în anul în care sunt suportate costurile sau în anul următor celui în care sunt 
suportate costurile. Valoarea ajutorului care poate fi acordat este calculată pe baza unei 
formule care ţine seama de nivelul producţiei de referinţă a instalaţiei sau de nivelul 
consumului de energie electrică de referinţă al instalaţiei, precum şi de factorul de emisie CO2 
pentru energia electrică furnizată de instalaţiile de ardere care utilizează drept combustibil 
cărbunele, din diferite zone geografice ale Uniunii Europene. Intensitatea ajutorului de stat 
acordat va fi 80% pentru costurile suportate în anul 2018 şi 75% pentru costurile suportate în 
anii 2019 şi 2020. Schema de ajutor de stat va avea un buget total de 331 milioane euro. În 
ultimii trei ani România a obţinut 1.687.084.380 euro din vânzarea de certificate de emisii de 
gaze cu efect de seră aferente instalaţiilor. Numărul estimat al beneficiarilor de ajutor de stat 
acordat în temeiul acestei scheme este de aproximativ 170, iar autoritatea responsabilă cu 
administrarea schemei de ajutor de stat este Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de 
Afaceri. 
 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, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu unanimitate de 
voturi. 
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 La punctul 2 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.87/2019 privind prorogarea termenului prevăzut la art.6 
din Ordonanţa Guvernului nr.40/2006 pentru aprobarea şi finanţarea programelor multianuale 
prioritare de mediu şi gospodărire a apelor (PLx 80/2020), având ca obiect de reglementare 
prorogarea termenului prevăzut la art.6 din Ordonanţa Guvernului nr.40/2006, în sensul 
prelungirii, până la data de 31 decembrie 2021, a perioadei de realizare a programelor 
multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor, în vederea îndeplinirii obligaţiilor 
României în sectorul de mediu. 
 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, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu unanimitate de 
voturi. 
 
 La punctul 3 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.89/2019 pentru modificarea art.511 alin.(1) şi (4) din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.111/2011 privind comunicaţiile electronice şi 
modificarea unor acte normative (PLx 82/2020), având ca obiect de reglementare aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.89/2019. Intervenţiile legislative vizează: prorogarea 
termenelor prevăzute la art.511 alin.(1) şi (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.111/2011, prorogarea termenului de valabilitate al licenţelor de traseu pentru rutele din 
Programul de Transport Bucureşti-Ilfov, pentru operatorii de transport, creşterea nivelului 
accizei totale pentru ţigarete la 503.97 lei/1.000 ţigarete, începând cu 01.01.2020, precum şi 
asigurarea fondurilor necesare de către Comitetul Olimpic şi Sportiv Român, în vederea 
desfăşurării normale a activităţilor federaţiilor sportive naţionale începând cu 01.01.2020. 
 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, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu unanimitate de 
voturi. 
   
 La punctul 4 al ordinii de zi, a fost prezentată Legea privind aprobarea Programului-pilot 
de preluare a personalului angajat cu pregătire paramedicală din cadrul echipajelor SMURD 
specializate în acordarea primului-ajutor calificat, aflate în finanţarea autorităţilor 
administraţiei publice locale (PL-x 751/2018), având ca obiect de reglementare preluarea 
personalului cu pregătire paramedică din cadrul echipajelor SMURD, specializate în acordarea 
primului ajutor calificat potrivit legii, aflate în finanţarea autorităţilor de pe raza judeţelor 
Arad, Hunedoara, Maramureş, Mureş şi Sibiu, cu statut de cadru militar de către inspectoratele 
pentru situaţii de urgenţă din judeţele menţionate, prin derogarea de la art.40 din Legea 
nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare. Astfel, efectivele inspectoratelor pentru situaţii de 
urgenţă ale judeţelor menţionate vor dobândi personal cu înaltă experienţă şi se va asigura o 
mai bună intervenţie în cazul situaţiilor de urgenţă. 
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 S-a arătat că Legea se încadrează în categoria legilor organice, Camera Deputaţilor este 
prima Cameră sesizată, Consiliul Legislativ a avizat favorabil Legea, Consiliul Economic 
și Social a avizat favorabil Legea, Guvernul Dăncilă susține adoptarea acestei inițiative 
legislative. 
 Supusă dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea 
unui raport comun de respingere a cererii de reexaminare si adoptare a legii transmisa la 
promulgare.  
 
 La punctul 5 al ordinii de zi, respectiva inițiativă legislativă a fost amânată cu 
unanimitate de voturi. 
  
 

PREŞEDINTE, 

ANGELICA FĂDOR 

SECRETAR, 

  SIMONA BUCURA-OPRESCU 
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Întocmit: 
Expert parlamentar, Sergiu-Vlad PAHONŢU 
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