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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 

din zilele de 27, 28, 29 și 30 septembrie 2021 
 
 Comisia pentru administraţie publică și amenajarea teritoriului şi-a desfăşurat lucrările în 
zilele de 27, 28, 29 și 30 septembrie 2021. 
 
 În data de 27 septembrie a.c., Comisia pentru administrație publică și amenajarea 
teritoriului și-a desfășurat lucrările în sedință comună cu Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice și Comisia juridică, de disciplină și 
imunități. Lucrările au fost conduse de domnul deputat Adrian-Ionuț Chesnoiu, președintele 
comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice. 
 
 Pe ordinea de zi a ședinței comune a figurat PL-x nr. 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 
 

La punctul înscris pe ordinea de zi a ședinței comune, membrii celor trei comisii au 
hotărât, cu majoritate de voturi, întocmirea unui raport comun de adoptare cu 
amendamente admise și respinse. 
 
 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 septembrie 
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.  
 Ordinea de zi a şedinţei a fost adoptată cu unanimitate de voturi.  
 
 Pe ordinea de zi a şedinţei au figurat următoarele puncte: 
 

AVIZE 
 
1. PLx 242/2021 - Proiect de Lege pentru completarea art.53 din Legea nr.272/2004 privind 
protecţia şi promovarea drepturilor copilului şi pentru modificarea şi completarea O.U.G. 
nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice 
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2. PL-x 279/2021 - Propunere legislativă pentru declararea zilei de 28 octombrie ca ”Ziua 
naţională a familiilor numeroase” 
3. PL.x 304/2021 - Propunere legislativă pentru modificarea și completarea OUG nr.40/2015 
privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, 
cu modificările și completările ulterioare 
4. PL-x 305/2021 - Propunere legislativă privind institurea zilei de 19 iulie - Ziua naţională a 
înotului 
5. PL.x 327/2021 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.99/2021 privind modificarea unor acte normative din domeniul învăţământului, precum şi 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi 
combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 
6. PLx 334/2021 - Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea art.36 din Legea 
nr.218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române 
7. PL.x 345/2021 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.45/2021 privind acordarea unor gratuităţi anumitor categorii de participanţi la Campionatul 
European de Fotbal 2020 
 

SESIZĂRI ÎN FOND 
 
8. PL.x 335/2021 - Proiect de Lege pentru aprobarea plăţii cotizaţiei anuale în vederea 
participării Jandarmeriei Române la Comisia Internaţională de Salvare Alpină, precum şi pentru 
completarea anexei nr.1 la Ordonanţa Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plăţii 
cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte 
9. PL.x 339/2021 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.100/2021 pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 şi abrogarea 
unor acte normative din domeniul protecţiei sociale 
PL-x 284/2021 - Propunere legislativă privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale a 
României pentru UNESCO  

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

întocmirea unui aviz favorabil. 
 
La punctul 2 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, 

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

întocmirea unui aviz negativ. 
 
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 majoritate de voturi, 

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

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

 
La punctul 8 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 

întocmirea unui raport preliminar de adoptare. 
 
La punctul 9 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, 

întocmirea unui raport preliminar de adoptare. 
 
La punctul 10 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, 

întocmirea unui raport comun de respingere. 
 

 
 La ședința comuna a comisiei din ziua de 27 septembrie 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), 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 Oana-Alexandra Cambera (USR) și domnul 
deputat Tudor-Vlad Benga (USR) și domnul deputat Cosmin Șandru (PNL). 
 
 
 La ședința comisiei din ziua de 28 septembrie 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), 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 
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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 Oana-Alexandra Cambera (USR) și domnul 
deputat Tudor-Vlad Benga (USR). 
 
 
 În ziua de 29 septembrie 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: doamna deputat 
Simona Bucura-Oprescu (PSD), 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 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: 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 30 septembrie 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: doamna deputat 
Simona Bucura-Oprescu (PSD), 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 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 
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desfasurat activitatea urmatorii deputati: 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 zilele de 29 și 30 septembrie 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 

SECREATAR, 

Dumitru FLUCUȘ 

 
 
 
 
 

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