
 

       
Parlamentul României    

Camera Deputaţilor  
COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ ŞI  

AMENAJAREA TERITORIULUI  
 
 

 
PROCES VERBAL 

din ziua de 26 mai 2020 
 
 Comisia pentru administraţie publică și amenajarea teritoriului şi -a desfăşurat lucrările în 
ziua de 26 mai 2020. 
  
 La ședința online a comisiei din ziua de 26 mai a.c., din numărul de 27 membri ai 
Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului și-au înregistrat prezenţa 25 
deputaţi, neparticipânt la șe dința 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), domnul deptuat Călin Ion (PSD), domnul deputat 
Avram Constantin (neafiliați), domnul deputat Cojocaru Petru-Bogdan (PSD), 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).  
 
 Şedinţa online a Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului a avut loc 
în data de 26 mai 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. PL-x 169/2020 - Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii 
  2. PL-x 171/2020 - Proiect de Lege privind aplicarea în perioada 2019-2020 a unor măsuri 
de protecţie socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în 
baza planurilor de disponibilizare 
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  3. PL-x 224/2020 - Proiect de Lege privind instituirea perioadei 6-31 decembrie ca 
perioadă oficială a sărbătoririi colindului românesc 
  4. PL-x 226/2020 - Proiect de Lege privind completarea Legii nr.370/2004 privind 
alegerea Preşedintelui României 
  5. PL-x 236/2020 - Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.260/2008 
privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi 
inundaţiilor 
  6. PL-x  241/2020 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.39/2020 pentru completarea Legii nr.455/2001 privind semnătura electronică 
  7. PL-x  244/2020 - Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.372/2005 
privind performanţa energetică a clădirilor 
  8. PL-x  245/2020 - Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii apelor 
nr.107/1996 
  9. PL-x  250/2020 - Proiect de Lege privind prevenţia şi depistarea precoce a diabetului 
 

SESIZĂRI ÎN FOND 
 
  10. PL.x 413/2017 - Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.32 din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele publice locale 
  11. PL.x 173/2017 - Propunere legislativă pentru modificarea art.32 din Legea nr.273 din 
29 iunie 2006 privind finanţele publice locale 
  12. PL.x 342/2019 - Proiect de Lege pentru completarea art.5 din Ordonanţa Guvernului 
nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei 
publice şi instituţiile publice 
  13. PLx 184/2020 - Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.421/2002 
privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând 
domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale 
 
 La punctul 1 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost amânat cu unanimitate de 
voturi 
 
 La punctul 2 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege privind aplicarea în 
perioada 2019-2020 a unor măsuri de protecţie socială acordată persoanelor disponibilizate 
prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare (PL-x 171/2020), 
având ca obiect de reglementare stabilirea unor măsuri de protecţie socială ce vor fi acordate, 
în perioada 2019-2020, persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza 
unui plan de disponibilizare din cadrul unor societăţi naţionale, regii autonome, companii 
naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, institute naţionale de cercetare-
dezvoltare, al societăţilor comerciale şi al regiilor autonome subordonate autorităţilor 
administraţiei publice locale, precum şi din cadrul Societăţii Naţionale de Închideri de Mine 
Valea Jiului - S.A. si al Societăţii Complexul Energetic Hunedoara - S.A. 
 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 
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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 unanimitate de 
voturi. 
 
 La punctul 3 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege privind instituirea 
perioadei 6-31 decembrie ca perioadă oficială a sărbătoririi colindului românesc (PL-x 
224/2020), având ca obiect de reglementare instituirea sărbătoririi colindului românesc în 
perioada 6-31 decembrie, pentru a veni în sprjinul manifestărilor culturale realizate de către 
păstrătorii tradiţiilor şi obiceiurilor din toată ţara. Autorităţile administraţiei publice centrale şi 
locale pot acorda sprijin logistic şi pot aloca fonduri din bugetele proprii în vederea organizării 
şi derulării în bune condiţii a evenimentelor dedicate, în limita alocărilor bugetare aprobate. 
Unităţile educaţionale, unităţile de cult, centrele comunitare şi instituţiile culturale sunt invitate 
să participe la acţiuni de promovare a practicării colindatului, precum şi la identificarea şi 
crearea fondului de colinde noi şi vechi. 
 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 
nefavorabil proiectul de lege, Guvernul susține proiectul de Lege cu observații și 
propuneri. 
 Supus dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu unanimitate de 
voturi. 
 
 La punctul 4 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege privind completarea Legii 
nr.370/2004 privind alegerea Preşedintelui României (PL-x 226/2020), având ca obiect de 
reglementare completarea Legii nr.370/2004, în sensul stabilirii municipiului Alba Iulia ca loc 
de desfăşurare a şedinţei comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru depunerea 
jurământului de către Preşedintele României. 
 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 nefavorabil proiectul de lege, Consiliul Economic și Social  a avizat 
nefavorabil proiectul de lege. Guvernul specifică în punctul de vedere că ”Parlamentul 
decide asupra oportunității adoptării acestei inițiative legislative”. 
 Supus dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost avizat negativ cu majoritate de 
voturi. 
 
 La punctul 5 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva 
cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor (PL-x 236/2020), având ca obiect de 
reglementare modificarea şi completarea Legii nr.260/2008, în vederea includerii riscului de 
furtună în categoria dezastrelor naturale, a introducerii posibilităţii încheierii contractului PAD 
în cadrul aceluiaşi contract cu alte asigurări facultative emise de alţi asigurători în sistem de 
coasigurare, a adaptării cerinţelor care trebuie îndeplinite de către PAID, conform noului regim 
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de supraveghere Solvabilitate II, a liberalizării accesului în acţionariatul PAID, în condiţiile 
Legii nr.24/2017, a clarificării obligativităţii încheierii contractului PAD pentru toate imobilele 
cu destinaţia de locuinţe, indiferent dacă acestea sunt sau nu utilizate în acest scop, a 
modificării unor prevederi cu privire la dreptul de despăgubire în cazul construcţiilor la care au 
fost realizate modificări neautorizate asupra structurii de rezistenţă, a introducerii posibilităţii 
ca PAID să poată prelua activitatea de constatare şi evaluare a prejudiciilor, precum şi 
stabilirea cuantumului despăgubirii de la asigurătorii care au eliberat contractul PAD, a 
simplificării schimbului de informaţii între societăţile de asigurare şi PAID, a abrogării 
contravenţiilor în cazul nerespectării obligaţiei persoanelor fizice de a încheia contractul PAD. 
 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, Guvernul nu a transmis un punct de vedere. 
 Supus dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost avizat negativ cu unanimitate de 
voturi. 
 
 La punctul 6 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.39/2020 pentru completarea Legii nr.455/2001 privind 
semnătura electronică (PL-x 241/2020), având ca obiect de reglementare completarea Legii 
nr.455/2001 cu un nou articol, art.3 indice 1, în scopul de a desemna Serviciul de 
Telecomunicaţii Speciale să furnizeze servicii de certificare calificată destinate exclusiv 
personalului autorizat din cadrul instituţiilor şi autorităţilor publice, în scopul îndeplinirii 
atribuţiilor funcţionale. 
 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. 
 Supus dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu unanimitate de 
voturi. 
 
 La punctul 7 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor (PL-x  244/2020), 
având ca obiect de reglementare transpunerea integrală în legislaţia naţională a prevederilor  
Directivei 2010/31/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 mai 2010 privind 
performanţa energetică a clădirilor (reformare), precum şi a prevederilor Directivei 
2018/844/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 30 mai 2018 de modificare a 
Directivei 2010/31/UE privind performanţa energetică a clădirilor şi a Directivei 2012/27/UE 
privind eficienţa energetică. Principalele intervenţii legislative vizează adaptarea definiţiilor, 
actualizarea şi completarea capitolului referitor la strategia de renovare pe termen lung, 
completarea metodologiei de calcul a performanţei energetice, precum şi cerinţele de 
performanţă energetică a clădirilor, adaptarea prevederilor referitoare la clădirile noi şi 
existente, completarea capitolului privind sistemele tehnice ale clădirilor, electromobilitatea şi 
indicatorul gradului de pregătire pentru soluţii inteligente, completarea dispoziţiilor referitoare 
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la stimulentele financiare, certificatul de performanţă energetică, inspecţia sistemelor de 
încălzire şi climatizare, sancţiuni. 
 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 8 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost amânat cu unanimitate de 
voturi. 
 
 La punctul 9 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege privind prevenţia şi 
depistarea precoce a diabetului (PL-x  250/2020), având ca obiect de reglementare instituirea 
unor măsuri pentru prevenirea şi depistarea precoce a diabetului, precum şi pentru 
conştientizarea, încurajarea şi sprijinirea populaţiei să adopte şi să practice un stil de viaţă 
sănătos şi responsabil în vederea menţinerii unei bune stări de sănătate pe toată perioada vieţii. 
 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 favorabil cu unanimitate de 
voturi. 
 
 La punctul 10 al ordinii de zi, a fost prezentată propunerea legislativă pentru 
modificarea alin.(1) al art.32 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale (PL.x 
413/2017), având ca obiect de reglementare modificarea art.32 alin.(1) lit.a) şi b) din Legea 
nr.273/2006, în sensul modificării cotelor defalcate din impozitul pe venit, astfel: 45,75% la 
bugetele locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor pe al căror teritoriu îşi desfăşoară 
activitatea plătitorii de venit (în prezent, procentul este de 41,75%), şi, respectiv, 13,25% la 
bugetul local al judeţului (în prezent, procentul este de 11,25%), precum şi al eliminării 
excepţiei impozitului pe venituri din pensii, în sensul rămânerii acestuia în baza de defalcare a 
bugetului local. 
 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, Guvernul nu susține adoptarea 
propunerii legislative. 
 Supusă dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, întocmirea unui 
raport preliminar de adoptare cu amendamente admise. 
 
 La punctul 11 al ordinii de zi, a fost prezentată propunerea legislativă pentru 
modificarea art.32 din Legea nr.273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale (PL.x 
173/2017), având ca obiect de reglementare modificarea art.32 alin.(1) din Legea 
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nr.273/2006, în sensul modificării cotelor defalcate din impozitul pe venit încasat la bugetul de 
stat, la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale. 
 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, Guvernul nu susține adoptarea 
propunerii legislative. 
 Supusă dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, întocmirea unui 
raport comun de respingere. 
 
 La punctul 13 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau 
abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor 
administrativ-teritoriale (PLx 184/2020), având ca obiect de reglementare modificarea şi 
completarea Legii nr.421/2002. Potrivit expunerii de motive, iniţiativa vizează modificarea şi 
completarea definiţiei termenului „vehicule fără stăpân”, pentru a include şi acele vehicule 
înmatriculate în strainatate, deoarece au fost semnalate autoturisme de acest fel care nu au 
putut fi ridicate, din simplul motiv că nu au numere de înmatriculate româneşti, scurtarea de la 
1 an la 6 luni a perioadei în care vehiculele pot rămâne neutilizate în parcarile publice, 
introducerea dovezii de achitare a taxelor auto, a amenzilor şi a dovazii efectuării ITP-ului de 
către proprietar/deţinător legal în termen de 5 zile de la primirea somaţiei. 
 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, Guvernul susține adoptarea inițiativei legislative. 
 Supus dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea 
unui raport de adoptare cu amendamente admise. 
 
 

PREŞEDINTE, 

ANGELICA FĂDOR 

SECRETAR, 

  SIMONA BUCURA-OPRESCU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit: 
Expert parlamentar, Sergiu-Vlad PAHONŢU 
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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, Consiliul Economic și Social a avizat nefavorabil proiectul de lege, Guvernul susține proiectul de Lege cu observații și propuneri.
	Supus dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu unanimitate de voturi.
	La punctul 4 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege privind completarea Legii nr.370/2004 privind alegerea Preşedintelui României (PL-x 226/2020), având ca obiect de reglementare completarea Legii nr.370/2004, în sensul stabilirii municipiului Alba Iulia ca loc de desfăşurare a şedinţei comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru depunerea jurământului de către Preşedintele României.
	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 nefavorabil proiectul de lege, Consiliul Economic și Social a avizat nefavorabil proiectul de lege. Guvernul specifică în punctul de vedere că ”Parlamentul decide asupra oportunității adoptării acestei inițiative legislative”.
	Supus dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost avizat negativ cu majoritate de voturi.
	La punctul 5 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor (PL-x 236/2020), având ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr.260/2008, în vederea includerii riscului de furtună în categoria dezastrelor naturale, a introducerii posibilităţii încheierii contractului PAD în cadrul aceluiaşi contract cu alte asigurări facultative emise de alţi asigurători în sistem de coasigurare, a adaptării cerinţelor care trebuie îndeplinite de către PAID, conform noului regim de supraveghere Solvabilitate II, a liberalizării accesului în acţionariatul PAID, în condiţiile Legii nr.24/2017, a clarificării obligativităţii încheierii contractului PAD pentru toate imobilele cu destinaţia de locuinţe, indiferent dacă acestea sunt sau nu utilizate în acest scop, a modificării unor prevederi cu privire la dreptul de despăgubire în cazul construcţiilor la care au fost realizate modificări neautorizate asupra structurii de rezistenţă, a introducerii posibilităţii ca PAID să poată prelua activitatea de constatare şi evaluare a prejudiciilor, precum şi stabilirea cuantumului despăgubirii de la asigurătorii care au eliberat contractul PAD, a simplificării schimbului de informaţii între societăţile de asigurare şi PAID, a abrogării contravenţiilor în cazul nerespectării obligaţiei persoanelor fizice de a încheia contractul PAD.
	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, Guvernul nu a transmis un punct de vedere.
	Supus dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost avizat negativ cu unanimitate de voturi.
	La punctul 6 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.39/2020 pentru completarea Legii nr.455/2001 privind semnătura electronică (PL-x 241/2020), având ca obiect de reglementare completarea Legii nr.455/2001 cu un nou articol, art.3 indice 1, în scopul de a desemna Serviciul de Telecomunicaţii Speciale să furnizeze servicii de certificare calificată destinate exclusiv personalului autorizat din cadrul instituţiilor şi autorităţilor publice, în scopul îndeplinirii atribuţiilor funcţionale.
	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.
	Supus dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu unanimitate de voturi.
	La punctul 7 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor (PL-x  244/2020), având ca obiect de reglementare transpunerea integrală în legislaţia naţională a prevederilor  Directivei 2010/31/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 mai 2010 privind performanţa energetică a clădirilor (reformare), precum şi a prevederilor Directivei 2018/844/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 30 mai 2018 de modificare a Directivei 2010/31/UE privind performanţa energetică a clădirilor şi a Directivei 2012/27/UE privind eficienţa energetică. Principalele intervenţii legislative vizează adaptarea definiţiilor, actualizarea şi completarea capitolului referitor la strategia de renovare pe termen lung, completarea metodologiei de calcul a performanţei energetice, precum şi cerinţele de performanţă energetică a clădirilor, adaptarea prevederilor referitoare la clădirile noi şi existente, completarea capitolului privind sistemele tehnice ale clădirilor, electromobilitatea şi indicatorul gradului de pregătire pentru soluţii inteligente, completarea dispoziţiilor referitoare la stimulentele financiare, certificatul de performanţă energetică, inspecţia sistemelor de încălzire şi climatizare, sancţiuni.
	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 8 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost amânat cu unanimitate de voturi.
	La punctul 9 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege privind prevenţia şi depistarea precoce a diabetului (PL-x  250/2020), având ca obiect de reglementare instituirea unor măsuri pentru prevenirea şi depistarea precoce a diabetului, precum şi pentru conştientizarea, încurajarea şi sprijinirea populaţiei să adopte şi să practice un stil de viaţă sănătos şi responsabil în vederea menţinerii unei bune stări de sănătate pe toată perioada vieţii.
	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 favorabil cu unanimitate de voturi.
	La punctul 10 al ordinii de zi, a fost prezentată propunerea legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.32 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale (PL.x 413/2017), având ca obiect de reglementare modificarea art.32 alin.(1) lit.a) şi b) din Legea nr.273/2006, în sensul modificării cotelor defalcate din impozitul pe venit, astfel: 45,75% la bugetele locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor pe al căror teritoriu îşi desfăşoară activitatea plătitorii de venit (în prezent, procentul este de 41,75%), şi, respectiv, 13,25% la bugetul local al judeţului (în prezent, procentul este de 11,25%), precum şi al eliminării excepţiei impozitului pe venituri din pensii, în sensul rămânerii acestuia în baza de defalcare a bugetului local.
	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, Guvernul nu susține adoptarea propunerii legislative.
	Supusă dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, întocmirea unui raport preliminar de adoptare cu amendamente admise.
	La punctul 11 al ordinii de zi, a fost prezentată propunerea legislativă pentru modificarea art.32 din Legea nr.273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale (PL.x 173/2017), având ca obiect de reglementare modificarea art.32 alin.(1) din Legea nr.273/2006, în sensul modificării cotelor defalcate din impozitul pe venit încasat la bugetul de stat, la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale.
	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, Guvernul nu susține adoptarea propunerii legislative.
	Supusă dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, întocmirea unui raport comun de respingere.
	La punctul 13 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale (PLx 184/2020), având ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr.421/2002. Potrivit expunerii de motive, iniţiativa vizează modificarea şi completarea definiţiei termenului „vehicule fără stăpân”, pentru a include şi acele vehicule înmatriculate în strainatate, deoarece au fost semnalate autoturisme de acest fel care nu au putut fi ridicate, din simplul motiv că nu au numere de înmatriculate româneşti, scurtarea de la 1 an la 6 luni a perioadei în care vehiculele pot rămâne neutilizate în parcarile publice, introducerea dovezii de achitare a taxelor auto, a amenzilor şi a dovazii efectuării ITP-ului de către proprietar/deţinător legal în termen de 5 zile de la primirea somaţiei.
	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, Guvernul susține adoptarea inițiativei legislative.
	Supus dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea unui raport de adoptare cu amendamente admise.
	SECRETAR,
	PREŞEDINTE,
	  SIMONA BUCURA-OPRESCU
	ANGELICA FĂDOR
	Întocmit:
	Expert parlamentar, Sergiu-Vlad PAHONŢU

