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PROCES VERBAL 

din zilele de 28 și 30 iunie 2021 
 
 Comisia pentru administraţie publică și amenajarea teritoriului şi-a desfăşurat lucrările în 
zilele de 28 și 30 iunie 2021. 
  
 La ședința comisiei din ziua de 28 iunie a.c., din numărul de 29 membri ai Comisiei pentru 
administraţie publică şi amenajarea teritoriului și-au înregistrat prezenţa 29 deputaţi. La sediul 
Camerei Deputaților nu au fost prezenți doamna deputat Oana-Alexandra Cambera (USR 
PLUS) și domnul deputat Daniel-Codruț Blaga (USR PLUS). 
 
 La lucrările comisiei din ziua de 30 iunie a.c., din numărul de 29 membri ai Comisiei 
pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului și-au înregistrat prezenţa 25 deputaţi, 
neparticipând la lucrările comisiei 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). 
 
 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 28 iunie 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 precum 
și suplimentarea acesteia.  
 Ordinea de zi a şedinţei precum și suplimentarea acesteia au fost adoptate cu unanimitate 
de voturi.  
 Pe ordinea de zi suplimentară a ședinței a figurat următorul punct: 
 

SESIZARE ÎN FOND 
 
1. PLx 507/2020 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.122/2020 privind unele măsuri pentru asigurarea eficientizării procesului decizional al 
fondurilor externe nerambursabile destinate dezvoltării regionale în România 

 
 

Bucureşti, 1 iulie 2021 
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 Pe ordinea de zi a şedinţei au figurat următoarele puncte: 
 

AVIZE 
 
1. PLx 462/2019 - Proiect de Lege pentru înfiinţarea Autorităţii Vamale Române, precum şi 
pentru modificarea şi completarea unor acte normative 
2. PLx  199/2021 - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Decretului-Lege 
nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de 
dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi a celor deportate în străinătate 
ori constituite în prizonieri 
3. PLx 207/2021 - Propunere legislativă privind crearea registrului lucrătorilor Securităţii şi 
legăturilor de rudenie ale persoanelor care ocupă demnităţi sau funcţii publice cu aceştia prin 
completarea Ordonanţei de urgenţă nr.24/2008 privind accesul la propriul dosar şi 
deconspirarea Securităţii 
4. PL-x 239/2021 - Proiect de Lege pentru modificarea art.27 alin.(4) din Ordonanţa 
Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor 
5. PLx 280/2021 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.50/2021 pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 

 
SESIZĂRI ÎN FOND 

 
6. PL.x 348/2019 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.38/2019 privind modificarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.28/2013 pentru 
aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală şi pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat 
7. PL.x 555/2020 - Proiect de Lege privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al 
statului aflate în administrarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor şi 
concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.” — S.A., în domeniul public al 
judeţului Mureş 
8. PL.x 597/2020 - Proiect de Lege privind transmiterea unui imobil din domeniul public al 
statului şi din administrarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării, în domeniul public al 
Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti şi în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 al 
Municipiului Bucureşti 
9. PL-x  642/2020 - Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a 
publicităţii imobiliare nr.7/1996, precum şi pentru modificarea art.121 din Legea fondului 
funciar 18/1991 
10. PL-x 206/2021 - Propunere legislativă pentru modificarea art.204 din Ordonanţa de urgenţă 
a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ 
11. PL-x 270/2021 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.39/2021 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.19/2020 privind 
organizarea şi desfăşurarea recensământului populaţiei şi locuinţelor din România în anul 2021 
12. PL-x 281/2021 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.52/2021 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale 
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 La punctul 1 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege pentru înfiinţarea 
Autorităţii Vamale Române, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative 
(PLx 462/2019), având ca obiect de reglementare înfiinţarea, în subordinea Ministerului 
Finanţelor Publice, a Autorităţii Vamale Române, ca organ de specialitate al administraţiei 
publice centrale în domeniul vamal, instituţie publică cu personalitate juridică, finanţată de la 
bugetul de stat prin bugetul Ministerului Finanţelor Publice, ca urmare a reorganizării prin 
divizare parţială a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. 
 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 avizează favorabil proiectul de lege, Consiliul Economic și Social avizează 
favorabil proiectul de lege, Guvernul nu a transmis un punct de vedere. 
 Supus dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, întocmirea unui 
aviz favorabil. 
 
 La punctul 2 al ordinii de zi, a fost prezentată propunerea legislativă pentru modificarea 
şi completarea Decretului-Lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor 
persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum 
şi a celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri (PLx  199/2021), având ca obiect 
de reglementare modificarea şi completarea Decretului-lege nr.118/1990.  Potrivit expunerii 
de motive, intervenţiile legislative au ca scop să fie diminuate, într-o proporţie cât mai mare, în 
limita posibilităţilor, toate aspectele cu caracter discriminatoriu, care i-au afectat atât moral, cât 
şi material, pe cei îndreptăţiţi să beneficieze de prevederile acestui decret-lege. 
 S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor ordinare, Camera 
Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a respins propunerea legislativă, Consiliul 
Legislativ avizează favorabil propunerea legislativă cu observații și propuneri, Consiliul 
Economic si Social avizează favorabil  propunerea legislativă. 
 Supusă dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, întocmirea unui 
aviz negativ. 
 
 La punctul 3 al ordinii de zi, a fost prezentată propunerea legislativă privind crearea 
registrului lucrătorilor Securităţii şi legăturilor de rudenie ale persoanelor care ocupă demnităţi 
sau funcţii publice cu aceştia prin completarea Ordonanţei de urgenţă nr.24/2008 privind 
accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii (PLx 207/2021), având ca obiect de 
reglementare completarea cu trei alineate a articolului 3 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.24/2008. Astfel, se propune extinderea dreptului cetăţenilor, al presei scrise şi 
audiovizuale, al partidelor politice, organizaţiilor neguvernamentale legal constituite, 
autorităţilor şi instituţiilor publice de a fi informaţi/informate, la cerere, în legătură cu existenţa 
sau inexistenţa calităţii de lucrător al Securităţii, în sensul actului normativ de bază, a rudelor 
de până la gradul al III-lea ale persoanelor care ocupă următoarele demnităţi sau funcţii: 
Preşedintele României, deputat sau senator în Parlamentul României, membru în Parlamentul 
European, membru al Guvernului, Avocatul Poporului şi primar. Totodată, se are în vedere şi 
crearea unui registru public al tuturor lucrătorilor Securităţii, care să fie publicat pe pagina 
proprie de Internet a Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii şi să permită 
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identificarea acestora după anumite criterii, unul dintre ele fiind chiar legătura de rudenie de 
până la gradul al III-lea cu persoanele care ocupă demnităţile sau funcţiile publice de mai sus. 
 S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor organice, Camera 
Deputaţilor este prima Cameră sesizată, Consiliul Legislativ avizează negativ propunerea 
legislativă, Consiliul Economic și Social avizează nefavorabil propunerea legislativă, 
Guvernul nu a transmis un punct de vedere. 
 Supusă dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, întocmirea unui 
aviz negativ. 
 
 La punctul 4 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege pentru modificarea art.27 
alin.(4) din Ordonanţa Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor (PL-x 239/2021), 
având ca obiect de reglementare modificarea Legii nr.198/2015, în sensul modificării art.27, 
în scopul interzicerii amplasării mijloacelor de publicitate sau reclamă în curbe şi în 
intersecţiile la nivel ale căilor de comunicaţie, în ampriză şi în zonele de siguranţă, precum şi 
pe suprafeţele de teren destinate asigurării vizibilităţii în curbe şi în intersecţii. De asemenea, se 
mai menţionează că „noua formă a legii îşi propune să ofere textului legislativ mai multă 
claritate terminologică, ca parte a procesului complex prin care statul se angajează să asigure 
condiţii de siguranţă pe drumurile publice.” potrivit Expunerii de motive. 
 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 avizează negativ proiectul de lege, Consiliului Economic şi Social avizează 
favorabil proiectul de lege, Guvernul nu a transmis un punct de vedere. 
 Supus dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea unui 
aviz favorabil. 
 
 La punctul 5 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.50/2021 pentru modificarea şi completarea Legii 
educaţiei naţionale nr.1/2011 (PLx 280/2021), având ca obiect de reglementare modificarea şi 
completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, în sensul decontării navetei elevilor care nu 
sunt şcolarizaţi în localitatea de domiciliu, respectiv transportul acestora de la domiciliu la 
unitatea de învăţământ preuniversitar pe durata cursurilor şcolare. Decontarea acestor cheltuieli 
se face din bugetul Ministerului Educaţiei, pe bază de documente justificative, prin 
inspectoratele şcolare judeţene/ISMB şi unităţile de învăţământ preuniversitar şi nu privesc 
transportul local al elevilor sau oricare altă formă, cu referire strictă numai la această formă de 
transport. Astfel, elevilor care nu vor putea fi şcolarizaţi în localitatea de domiciliu 
(imposibilitate cauzată de lipsa unităţii de învăţământ din aceasta) li se vor deconta cheltuielile 
de transport între localitatea de domiciliu şi localitatea unde sunt şcolarizaţi, pe durata 
cursurilor şcolare, din bugetul Ministerului Educaţiei, prin unităţile de învăţământ unde sunt 
şcolarizaţi, în limita a 50 de km sau li se va asigura decontarea sumei ce reprezintă 
contravaloarea a 8 călătorii dus-întors pe semestru, dacă locuiesc la gazdă sau internat. Elevii 
vor putea solicita acordarea sumei în avans, cu decontare în luna următoare. Suma ce poate fi 
acordată în avans va fi nivelul cuantumului lunar de care beneficiază elevul, iar decontarea 
cheltuielilor de transport pe baza documentelor emise de operatorii de transport rutier pentru 
facilităţile de transport acordate elevilor, va fi asigurată la nivelul valorii documentelor de 
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transport lunare, dar nu mai mult de 30 lei/lună pentru distanţa de 3 km. Mecanismul de 
decontare va fi reglementat prin metodologia ce va fi aprobată prin ordin al ministrului 
educaţiei. Operatorii de transport rutier vor avea obligaţia de a emite documente lunare de 
transport cu încadrare în tarifele maxime per kilometru/lună şi să asigure transportul rutier al 
elevilor. 
 S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor organice, Camera 
Deputaţilor este prima Cameră sesizată, Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul de 
ordonanță de urgență. 
 Supus dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea unui 
aviz favorabil. 
 
 La punctul 6 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.38/2019 privind modificarea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr.28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală şi pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat 
(PL.x 348/2019), având ca obiect de reglementare modificarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.28/2013, precum si modificarea şi completarea Legii nr.411/2004, în vederea 
asigurării fluxului serviciilor sociale oferite cetăţenilor, precum şi al asigurării funcţionării în 
condiţii de siguranţă a administratorilor de pensii private însărcinaţi cu administrarea activelor 
deţinute de participanţii la fondurile de pensii administrate privat. 
 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 
Legislativ avizează favorabil proiectul de lege. 
 Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului a fost sesizată pentru 
dezbatere în fond și întocmirea unui raport comum cu Comisia pentru buget, finanţe şi bănci și 
Comisia pentru muncă şi protecţie socială. 
 Supus dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, întocmirea unui 
raport preliminar de adoptare. 
 
 La punctul 10 al ordinii de zi, a fost prezentată propunerea legislativă pentru 
modificarea art.204 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 
administrativ (PL-x 206/2021), având ca obiect de reglementare modificarea alin.(5) şi (19) 
ale art.204 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019. Potrivit expunerii de motive, 
dispoziţiile legale care se doresc a fi modificate au ca finalitate prevenirea migraţiei politice a 
aleşilor locali de la un partid politic la altul, asigurarea unei stabilităţi în cadrul administraţiei 
publice locale, care să exprime configuraţia politică, aşa cum aceasta a rezultat din voinţa 
electoratului. 
 S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor organice, Camera 
Deputaţilor este prima Cameră sesizată, Consiliul Legislativ avizează negativ propunere 
legislativă, Consiliului Economic şi Social avizează favorabil propunere legislativă, 
Guvernul nu a transmis un punct de vedere. 
 Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului a fost sesizată pentru 
dezbatere în fond și întocmirea unui raport comum cu Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi. 
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 Supus dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, întocmirea unui 
raport preliminar de adoptare. 
 
 La punctul 11 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.39/2021 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.19/2020 privind organizarea şi desfăşurarea recensământului populaţiei şi 
locuinţelor din România în anul 2021 (PL-x 270/2021), având ca obiect de reglementare 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.19/2020. Proiectul vizează 
modificarea calendarului de pregătire şi efectuare a recensământului şi, implicit, modificarea 
momentului de referinţă al acestuia din 1 mai 2021 în 1 decembrie 2021, dar şi decalarea 
termenelor pentru transmiterea datelor de către instituţiile furnizoare şi a organizării cercetării 
statistice post-recensământ din perioada noiembrie-decembrie 2021, în perioada iulie-august 
2022. 
 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 avizează favorabil proiectul de lege, Consiliului Economic şi Social avizează 
favorabil proiectul de lege.  
 Supus dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea unui 
raport de adoptare cu amendamente admise. 
 
 La punctul 12 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.52/2021 privind stabilirea unor măsuri la nivelul 
administraţiei publice centrale (PL-x 281/2021), având ca obiect de reglementare stabilirea 
unor măsuri privind înfiinţarea Departamentului pentru Românii de Pretutindeni şi a 
Departamentului pentru relaţia cu Republica Moldova, ca structuri cu personalitate juridică, în 
cadrul aparatului de lucru al Guvernului şi în coordonarea prim-ministrului, prin preluarea 
activităţii celor două structuri deja existente în cadrul aparatului de lucru al Guvernului, acestea 
neavând în prezent personalitate juridică. Cele două departamente vor fi conduse de câte un 
secretar de stat, numirea şi eliberarea din funcţie fiind realizate prin decizie a prim-ministrului, 
în condiţiile legii. Finanţarea departamentelor se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul 
Secretariatului General al Guvernului, conducătorii acestora având calitatea de ordonator terţiar 
de credite. Structurile nou înfiinţate preiau, pe bază de protocol de predare-preluare încheiat cu 
Secretariatul General al Guvernului, creditele bugetare neutilizate şi creditele de angajament 
aferente acestora, posturile, precum şi personalul aferent şi patrimoniul necesar desfăşurării 
activităţii. 
 S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor ordinare, Camera 
Deputaţilor este prima Cameră sesizată, Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul de 
lege. 
 Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului a fost sesizată pentru 
dezbatere în fond și întocmirea unui raport comum cu Comisia pentru buget, finanţe şi bănci. 
 Supus dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea unui 
raport preliminar de adoptare. 
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 La punctul 1 al ordinii de zi suplimentare, a fost prezentat proiectul de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.122/2020 privind unele măsuri pentru 
asigurarea eficientizării procesului decizional al fondurilor externe nerambursabile destinate 
dezvoltării regionale în România (PLx 507/2020), având ca obiect de reglementare stabilirea 
unor măsuri pentru asigurarea eficientizării procesului decizional al fondurilor externe 
nerambursabile, destinate dezvoltării regionale în România. Potrivit expunerii de motive, ca 
urmare a discuţiilor cu Comisia Europeană, România a decis iniţierea demersurilor în vederea 
creării unei noi arhitecturi instituţionale care va asigura gestiunea şi controlul fondurilor 
externe nerambursabile alocate României în gestiune partajată, în exerciţiul financiar 2021-
2027. Se are în vedere principiul subsidiaritaţii prevăzut în Carta Europeană a Autonomiei 
Locale, ca principiu de bază, care presupune că procesul decizional cel mai eficient este cel al 
apropierii deciziei autorităţilor de nevoile pe care le au beneficiarii. Astfel, se crează cadrul 
legal pentru ca, la nivelul celor 8 regiuni de dezvoltare ale României, Agenţiile pentru 
Dezvoltare Regională să îndeplinească rolul de Autoritate de Management pentru Programele 
Operaţionale Regionale 2021-2027, prin intermediul cărora se organizează şi se alocă fondurile 
externe nerambursabile pentru dezvoltare regională, României fiindu-i alocate aproximativ 13 
miliarde de euro în acest scop. Totodată, în cadrul Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării 
şi Administraţiei (MLPDA), se desemnează o structură de specialitate care asigură coordonarea 
operaţională unitară a autoritaţilor de management de la nivelul Programelor Operaţionale 
Regionale (POR)2021-2027. 
 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 avizează favorabil proiectul de ordonanță. 
 Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului a fost sesizată pentru 
dezbatere în fond și întocmirea unui raport comum cu Comisia pentru buget, finanţe şi bănci. 
 Supus dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, întocmirea unui 
raport preliminar de adoptare cu amendamente admise. 
 
 La punctele 7, 8 și 9 ale ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de 
voturi, amânarea inițiativelor legislative. 
 

În ziua de 30 iunie 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. 
 
 
 

PREŞEDINTE, 

SIMONA BUCURA-OPRESCU 

SECRETAR, 

  DUMITRU FLUCUȘ 

 
 
 
 
Întocmit: 
Expert parlamentar, Sergiu-Vlad PAHONŢU 
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