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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
   din zilele de 15 și 16 iunie 2020 

 
 Comisia pentru administraţie publică și amenajarea teritoriului şi -a desfăşurat lucrările în 
zilele de 15 și 16 iunie 2020. 
 
 Şedinţa online a Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului a avut loc 
în data de 15 iunie 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. 
 

 AVIZ 
 
 1. PL-x 363/2020 - Proiect de Lege privind prelungirea mandatelor autorităţilor 
administraţiei publice locale şi pentru modificarea art.151 alin.(3) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ  
 
 La punctul 1 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu 
majoritate de voturi. 
 
 Şedinţa online a Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului a avut loc 
în data de 16 iunie a.c., ora 10:00, 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. 
 Doamna președinte Angelica Fădor a supus la vot suplimentarea ordinii de zi cu următorul 
aviz: 
 
 PL-x 271/2020 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.73/2020 privind desemnarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale ca integrator de 
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servicii de comunicaţii critice destinate autorităţilor publice cu atribuţii în managementul 
situaţiilor de urgenţă 
 
 Ordinea de zi suplimentara a fost adoptată cu unanimitate de voturi.  
 Pe ordinea de zi a şedinţei online au figurat următoarele puncte: 
 

AVIZE 
 
  1. PLx. 269/2020 - Propunere legislativă privind protecţia civilă 
  2. PLx. 299/2020 - Proiect de Lege pentru modificarea art.21 alin.(1) din Legea educaţiei 
fizice şi sportului nr.69/2000 
  3. PL-x 307/2020 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.55/2020 privind instituirea unor măsuri de protecţie socială în contextul situaţiei 
epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 
  4. PL.x 309/2020 - Proiect de Lege privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi 
reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative 
  5. PLx. 318/2020 - Proiect de Lege privind transmiterea unor bunuri imobile aflate în 
proprietatea privată a statului, din administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului, în 
administrarea Federaţiei Române de Rugby 
  6. PL-x  321/2020 - Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 
nr.286/2009 privind Codul penal, a Legii nr.46/2008 - Codul silvic, precum și a Legii 
nr.171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice 
  7. PL-x 324/2020 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.57/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.22/2007 privind 
organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză 
  8. PL-x 326/2020 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.60/2020 privind unele măsuri financiare în vederea implementării proiectelor de 
infrastructură fazate din perioada de programare 2007-2013, finanţate din fondurile Uniunii 
Europene aferente perioadei de programare 2014-2020 
  9. PL-x 328/2020 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.63/2020 pentru organizarea şi desfăşurarea unor campanii de informare publică în contextul 
situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea COVID-19 
 

SESIZĂRI ÎN FOND 
 
  10. PLx 509/2019 - Proiect de Lege pentru recunoaşterea oraşului laşi drept iniţiator al 
Revoluţiei Române din decembrie 1989 
 11. PL-x 205/2020 - Proiect de Lege pentru declararea municipiului Iaşi ”Oraş - martir al 
Revoluţiei din Decembrie 1989” 
  12. PL-x 329/2020 - Proiect de Lege privind declararea lui Mihai Viteazul, domn al Ţării 
Româneşti, domn al Moldovei şi principe al Transilvaniei, drept martir şi erou al naţiunii 
române 
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 13. PL-x 330/2020 - Proiect de Lege privind declararea personajelor istorice Horea, Cloşca 
şi Crişan, drept martiri şi eroi ai naţiunii române 
  
 La punctul înscris pe ordinea de zi suplimentară, respectivul proiect de lege a fost 
avizat favorabil cu unanimitate de voturi. 
 La punctul 1 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost avizată negativ cu 
unanimitate de voturi. 
 La punctul 2 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat negativ cu 
majoritate de voturi. 

La punctul 3 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu 
unanimitate de voturi. 

La punctul 4 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat negativ cu 
unanimitate de voturi. 
 La punctul 5 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost amânat cu unanimitate de 
voturi. 

La punctul 6 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost avizată negativ cu 
majoritate de voturi. 

La punctul 7 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu 
majoritate de voturi. 

La punctul 8 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu 
unanimitate de voturi. 

La punctul 9 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu 
majoritate de voturi. 

La punctul 10 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost amânat cu unanimitate de 
voturi. 

La punctul 11 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, 
întocmirea unui raport de adoptare. 

La punctul 12 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, 
întocmirea unui raport preliminar de adoptare cu amendamente admise. 

La punctul 13 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, 
întocmirea unui raport de adoptare cu amendamente admise. 

 
Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului și  Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi și -au desfășurat lucrările în ședință comună online, în data de 9 iunie 
a.c., ora 12:45. Lucrările au fost conduse de domnul deputat Nicușor Halici (PSD), 
președintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. 
 
 Pe ordinea de zi a şedinţei comune online a figurat următorul punct: 
 

SESIZĂRI ÎN FOND 
 
 1. PL.x 294/2020 - Proiect de Lege privind transmiterea unor terenuri din domeniul public 
al statului, aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi concesiunea Companiei 
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Naţionale de Căi Ferate C.F.R.-S.A., în domeniul public al statului, respectiv al Consiliului 
Local Sector 5, şi în administrarea Consiliului Local Sector 5. 
 2. PL.x 335/2020 - Proiect de Lege pentru modificarea art.11 alin.(3) din Legea nr.50/1991 
privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii 
 
 Domnul președinte Nicușor Halici a supus la vot suplimentarea ordinii de zi cu următoarea 
sesizare în fond: 
 
 PL.x 630/2019 - Proiect de Lege privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a 
publicităţii imobiliare nr.7/1996 
 
 Ordinea de zi suplimentara a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 
 Domnul președinte Nicușor Halici a supus la vot ordinea de zi a comisiei.  

Ordinea de zi a şedinţei comune online a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 
 
La punctul 1 înscris pe ordinea de zi a ședinței comune online , respectivul proiect de 

lege a fost amânat cu unanimitate de voturi. 
La punctul 2 înscris pe ordinea de zi a ședinței comune online , membrii comisiei au 

hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea unui raport comun de adoptare. 
La punctul înscris pe ordinea de zi suplimentară a ședinței comune online , respectivul 

proiect de lege a fost amânat cu unanimitate de voturi. 
 
 La ședința online a comisiei din ziua de 15 iunie a.c., din numărul de 27 membri ai 
Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului și-au înregistrat prezenţa 27 
deputaţi, după cum urmează: 
 Doamna deputat Fădor Angelica (PNL), domnul deputat Călin Ion (PSD), domnul deputat 
Floroiu Ionel (PSD), domnul deputat Petrea Gabriel (PRO Europa), domnul deputat Seres 
Denes (UDMR), doamna deputat Bucura-Oprescu Simona (PSD), domnul deputat Șovăială 
Constantin (PNL), domnul deputat Avram Constantin (Neafiliați), domnul deputat Benga 
Tudor-Vlad (USR), doamna deputat Bozianu Nicoleta-Cătălina (PMP), domnul deputat Chiriac 
Viorel (PSD), domnul deputat Cojocaru Petru-Bogdan (PSD), doamna deputat Csokany 
Petronela-Mihaela (Minorități),  domnul deputat Dan Nicușor Daniel (USR),  domnul deputat 
Korodi Attila (UDMR), domnul deputat Leoreanu Laurențiu -Dan (PNL), domnul deputat 
Mușoiu Ștefan (PSD), domnul deputat Nechifor Cătălin-Ioan (PRO Europa), domnul deputat 
Nicolae Andrei (PSD), domnul deputat Palăr Ionel (PNL), doamna deputat Popescu Mariana-
Venera (Minorități), domnul deputat Rădulescu Cătălin-Marian (PSD), domnul deputat Roman 
Florin-Claudiu (PNL), domnul deputat Suciu Vasile-Daniel (PSD), domnul deputat Ștefan 
Corneliu (PSD), domnul deputat Țachianu Marian (PSD) și domnul deputat Ursu Răzvan -Ion 
(PSD).  
 La sediul Camerei Deputaților au fost prezenți doamna deputat Fădor Angelica (PNL), 
doamna deputat Bucura-Oprescu Simona (PSD), domnul deputat Șovăială Constantin (PNL), 
domnul deputat Avram Constantin (PSD), domnul deputat Cojocaru Petru-Bogdan (PSD), 
domnul deputat Leoreanu Laurențiu-Dan (PNL), domnul deputat Mușoiu Ștefan (PSD), domnul 
deputat Palăr Ionel (PNL), doamna deputat Popescu Mariana-Venera (Minorități), domnul 
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deputat Rădulescu Cătălin-Marian (PSD), domnul deputat Roman Florin-Claudiu (PNL), 
domnul deputat Suciu Vasile-Daniel (PSD) și domnul deputat Ursu Răzvan-Ion (PSD). 
 
 La ședința online a comisiei din ziua de 16 iunie a.c., din numărul de 27 membri ai 
Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului și-au înregistrat prezenţa 27 
deputaţi, după cum urmează: 
 Doamna deputat Fădor Angelica (PNL), domnul deputat Călin Ion (PSD), domnul deputat 
Floroiu Ionel (PSD), domnul deputat Petrea Gabriel (PRO Europa), domnul deputat Seres 
Denes (UDMR), doamna deputat Bucura-Oprescu Simona (PSD), domnul deputat Șovăială 
Constantin (PNL), domnul deputat Avram Constantin (Neafiliați), domnul deputat Benga 
Tudor-Vlad (USR), doamna deputat Bozianu Nicoleta-Cătălina (PMP), domnul deputat Chiriac 
Viorel (PSD), domnul deputat Cojocaru Petru-Bogdan (PSD), doamna deputat Csokany 
Petronela-Mihaela (Minorități), domnul deputat Dan Nicușor Daniel (USR), domnul deputat 
Korodi Attila (UDMR), domnul deputat Leoreanu Laurențiu -Dan (PNL), domnul deputat 
Mușoiu Ștefan (PSD), domnul deputat Nechifor Cătălin-Ioan (PRO Europa), domnul deputat 
Nicolae Andrei (PSD), domnul deputat Palăr Ionel (PNL), doamna deputat Popescu Mariana-
Venera (Minorități), domnul deputat Rădulescu Cătălin-Marian (PSD), domnul deputat Roman 
Florin-Claudiu (PNL), domnul deputat Suciu Vasile-Daniel (PSD), domnul deputat Ștefan 
Corneliu (PSD), domnul deputat Țachianu Marian (PSD) și domnul deputat Ursu Răzvan -Ion 
(PSD).  
 La sediul Camerei Deputaților au fost prezenți doamna deputat Fădor Angelica (PNL), 
doamna deputat Bucura-Oprescu Simona (PSD), domnul deputat Șovăială Constantin (PNL), 
domnul deputat Avram Constantin (PSD), domnul deputat Benga Tudor-Vlad (USR), domnul 
deputat Cojocaru Petru-Bogdan (PSD), domnul deputat Leoreanu Laurențiu -Dan (PNL), 
domnul deputat Mușoiu Ștefan (PSD), domnul  deputat Palăr Ionel (PNL), 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). 
 
 
 

PREŞEDINTE, 

ANGELICA FĂDOR 

SECRETAR, 

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