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Parlamentul României 

Camera Deputaților 
COMISIA PENTRU ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ ȘI AMENAJAREA 

TERITORIULUI 
 

București, 10 februarie 2022 
 

PROCES VERBAL 
din zilele de 8, 9 și 10 februarie 2022 

 
 Comisia pentru administraţie publică și amenajarea teritoriului şi-a desfăşurat lucrările în 
zilele de 8, 9 și 10 februarie. 
 
 La ședința comisiei din ziua de 8 februarie a.c., din numărul de 29 membri ai Comisiei 
pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului și-au înregistrat prezenţa 28 deputaţi, 
neparticipând la lucrările comisiei domnul deputat Virgil Alin Chirilă (PSD), iar în sistem 
online au fost prezenți doamna deputat Simona Bucura-Oprescu (PSD) și domnul deputat 
Tudor-Vlad Benga (USR). 
  
 În zilele de 9 și 10 februarie a.c., comisia a desfasurat activitati de documentare si 
consultare pe marginea proiectelor legislative aflate in dezbatere. 
 
 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 8 februarie 
a.c., lucrările au fost conduse de domnul deputat Bogdan-Andrei Toader, vicepreşedintele 
comisiei. 
 Domnul vicepreședinte Bogdan-Andrei Toader 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. PL.x 421/2021 - Proiect de Lege privind unele măsuri pentru continuarea activităţii de 
către persoanele care îndeplinesc condiţiile de pensionare 
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2. PL-x 516/2021 - Proiect de Lege privind modificarea şi completarea Ordonanţei 
nr.22/2002 privind executarea obligaţiilor de plata ale instituţiilor publice, stabilite prin titluri 
executorii 
3. PLx 520/2021 - Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.1/2000 pentru reconstituirea 
dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit 
prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 şi ale Legii nr.169/1997 
4. PLx. 564/2021 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.119/2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr.171/2010 privind stabilirea şi 
sancţionarea contravenţiilor silvice 
5. PLx. 576/2021 - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.35/1997 
privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului, republicată şi de modificare 
şi abrogare a unor articole din Legea nr.8/2016 privind înfiinţarea mecanismelor prevăzute de 
Convenţia privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi 
6. PL-x 8/2022 - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.29/2000 
privind sistemul naţional de decoraţii al României şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii 
7. PL.x 10/2022 - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.27/1996 privind acordarea de facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează 
în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei Delta Dunării, cu modificările 
şi completările ulterioare 
8. PL-x 11/2022 - Proiect de Lege pentru reglementarea utilizării sistemului video de 
monitorizare a traficului rutier şi constatare automată a abaterilor rutiere pe drumurile publice 
9. PL.x 12/2022 - Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal 
 

SESIZĂRI ÎN FOND 
 

10. PLx. 366/2020 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.78/2020 privind acordarea de către Ministerul Sănătăţii, prin direcţiile de sănătate publică 
judeţene şi a municipiului Bucureşti, autorităţilor publice locale a necesarului de măşti de 
protecţie pentru familiile şi persoanele defavorizate de pe raza unităţilor administrativ 
teritoriale, precum şi pentru suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii, din Fondul de 
rezervă bugetară aflat la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020 
11. PLx.  247/2021 - Proiect de Lege privind transmiterea unei părţi dintr-un teren situat în 
oraşul Teiuş, din proprietatea publică a oraşului Teiuş şi din administrarea Consiliului Local al 
Oraşului Teiuş, judeţul Alba în proprietatea privată a oraşului Teiuş privind transmiterea unui 
teren din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Transporturilor, aflat în 
concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate ”C.F.R.” - S.A., în domeniul public al oraşului 
Teiuş şi în administrarea Consiliului Local al Oraşului Teiuş, judeţul Alba 
12. PLx. 356/2021 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.72/2021 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.133/2020 privind unele 
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măsuri pentru sprijinirea categoriilor de elevi cei mai defavorizaţi care beneficiază de sprijin 
educaţional pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional acordate 
din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri de distribuire a acestora 
13. PL.x 406/2021 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.63/2021 pentru modificarea art.15 alin.(4) din Legea nr.136/2020 privind instituirea unor 
măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic, precum şi 
pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.21/2004 privind Sistemul Naţional 
de Management al Situaţiilor de Urgenţă 
14. PL.x 431/ 2021 - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.241/2006 a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare 
15. PL-x 482/2021 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.13/2021 
pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.18/2016 privind amenajarea spaţiului maritim 
16. PLx. 537/ 2021 - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.55/2020 
privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 
precum şi pentru modificarea şi completarea OUG nr.21/2004 privind Sistemul Naţional de 
Management al Situaţiilor de Urgenţă 
17. PLx.  541/2021 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.108/2021 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu 
18. PL-x  544/2021 - Proiect de Lege pentru modificarea art.2 alin.(1) din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.17/2005 pentru stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul 
administraţiei publice centrale 
19. PLx.  562/2021 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.103/2021 privind unele măsuri la nivelul administraţiei publice 
20. PL-x 563/2021 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.112/2021 pentru modificarea Legii nr.100/2010 privind împădurirea terenurilor degradate, 
precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniu 

 
DIVERSE 

 
21. COM(2021)699 - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL 
EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI 
COMITETUL REGIUNILOR Strategia UE privind solul pentru 2030 Valorificarea 
beneficiilor solurilor sănătoase pentru fiinţele umane, alimentaţie, natură şi climă 
 
 La punctul 1 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 
amânarea inițiativei legislative. 
 
 La punctul 2 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege privind modificarea şi 
completarea Ordonanţei nr.22/2002 privind executarea obligaţiilor de plata ale instituţiilor 
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publice, stabilite prin titluri executorii (PL-x 516/2021), având ca obiect de reglementare 
modificarea și completarea O.G. nr.22/2002 în scopul dinamizării mecanismului operațional 
al îndeplinirii obligațiilor de plată și a micșorării și precizării clare a termenelor și modalităților 
de acțiune. 
 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 avizează favorabil inițiativa legislativă, Consiliul Economic și Social avizează 
favorabil, Guvernul nu susține adoptarea inițiativei legislative. 
 Supus dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, întocmirea unui 
aviz negativ. 
 
 La punctul 3 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege pentru completarea Legii 
nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor 
forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 şi ale Legii 
nr.169/1997 (PLx 520/2021), având ca obiect de reglementare completarea Legii nr.1/2000 
pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, 
solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 şi ale Legii nr.169/1997. 
 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 negativ propunerea legislativă, Consiliul Economic și Social avizează 
nefavorabil, Guvernul nu a transmis un punct de vedere. 
 Supus 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 privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.119/2021 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice (PLx. 564/2021), având 
ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr.171/2010. Proiectul vizează 
transpunerea în legislaţia naţională a Regulamentului (UE) nr.995/2010 al Parlamentului 
European şi al Consiliului de stabilire a obligaţiilor care revin operatorilor care introduc pe 
piaţă lemn şi produse din lemn, a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr.607/2012 al 
Comisiei privind normele detaliate referitoare la sistemul due diligence şi la frecvenţa şi natura 
controalelor privind organizaţiile de monitorizare prevăzute în Regulamentul (UE) 
nr.995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a obligaţiilor care revin 
operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn, precum şi a Regulamentului (CE) 
nr.2173/2005 al Consiliului din 20 decembrie 2005 privind instituirea unui regim de licenţe 
FLEGT pentru importurile de lemn în Comunitatea Europeană. 
 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 avizează favorabil proiectul de lege. 
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 Supus dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea 
unui aviz favorabil. 
 
 La punctul 5 al ordinii de zi, a fost prezentată propunerea legislativă pentru modificarea 
şi completarea Legii nr.35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul 
Poporului, republicată şi de modificare şi abrogare a unor articole din Legea nr.8/2016 privind 
înfiinţarea mecanismelor prevăzute de Convenţia privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi 
(PLx. 576/2021), având ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii 
nr.35/1997, precum şi modificarea Legii nr.8/2016. Potrivit expunerii de motive, iniţiativa 
vizează, în vederea evitării suprapunerii competenţelor, comasarea prin absorbţie şi preluarea 
atribuţiilor Consiliului de monitorizare a implementării Convenţiei privind drepturile 
persoanelor cu dizabilităţi, de către instituţia Avocatului Poporului. 
 S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor organice, Camera 
Deputaţilor este prima Cameră sesizată, Consiliul Legislativ avizează favorabil  
propunerea legislativă, Consiliul Economic și Social  avizează negativ 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 6 al ordinii de zi, a fost prezentată propunerea legislativă pentru modificarea 
şi completarea Legii nr.29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României şi a 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.24/2008 privind accesul la propriul dosar şi 
deconspirarea Securităţii (PL-x 8/2022), având ca obiect de reglementare modificarea şi 
completarea Legii nr.29/2000 şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.24/2008. Potrivit 
expunerii de motive, referitor la dispoziţiile Legii nr.29/2000, prin proiect se preconizează 
interzicerea acordării decoraţiilor persoanelor condamnate definitiv prin hotărâre 
judecătorească la o pedeapsă privativă de libertate şi persoanelor care au fost lucrători sau 
colaboratori ai organelor de securitate şi care au făcut poliţie politică, instituirea unor măsuri 
pentru verificarea membrilor ordinelor privind colaborarea cu organele de securitate, 
clarificarea modului în care persoanele condamnate definitiv prin hotărâre judecătorească la o 
pedeapsă privativă de libertate pot pierde calitatea de membru al unui ordin, retragerea calităţii 
de membri ai unui ordin persoanelor care au fost lucrători sau colaboratori ai organelor de 
securitate şi care au făcut poliţie politică, limitarea mandatului de cancelar care conduce 
Cancelaria Ordinelor la o perioadă cumulativă de maximum 10 ani, precum şi stabilirea unui 
termen pentru ocuparea funcţiilor vacante ale membrilor consiliului de onoare. Cu privire la 
prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.24/2008, se preconizează includerea 
persoanelor decorate de către Preşedintele României în lista publică a Consiliului Naţional 
pentru Studierea Arhivelor Securităţii cu privire la existenţa sau inexistenţa calităţii de lucrător 
al Securităţii sau de colaborator al acesteia. 
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 S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor ordinare, Camera 
Deputaţilor este Cameră decizională, Senatul a respins propunerea legislativă, Consiliului 
Economic şi Social avizează favorabil propunerea legislativă, Consiliul Legislativ avizează 
favorabil propunerea legislativă, Guvernul nu a transmis un punct de vedere. 
 Supusă dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, întocmirea unui 
aviz favorabil. 
 
 La punctul 7 al ordinii de zi, a fost prezentată propunerea legislativă pentru modificarea 
şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.27/1996 privind acordarea de facilităţi persoanelor 
care domiciliază sau lucrează în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei 
Delta Dunării, cu modificările şi completările ulterioare (PL.x 10/2022), având ca obiect de 
reglementare modificarea alin.(l) şi (2) ale art.8 din Ordonanţa Guvernului nr.27/1996 privind 
acordarea de facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităţi din Munţii 
Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei Delta Dunării, cu modificările şi completările ulterioare, 
urmărindu-se reglementarea acordării "tarife reduse cu 50% pentru energia electrică, gaze 
naturale, energie termică şi apă potabilă furnizată din reţeaua publică, pentru consumurile 
casnice menajere, în limita unor consumuri normate pe familie, stabilite de către consiliile 
locale", pentru familiile cu domiciliul în una dintre localităţile situate pe teritoriul Rezervaţiei 
Biosferei „Delta Dunării”, prevăzute în Hotărârea Guvernului nr.395/1996 cu modificările 
ulterioare, precum şi stabilirea surselor de finanţare din care vor fi suportate diferenţele de tarif. 
 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 și Social avizează favorabil propunerea legislativă, Guvernul nu a transmis un 
punct de vedere. 
 Supusă dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea 
unui aviz favorabil. 
 
 La punctul 8 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege pentru reglementarea 
utilizării sistemului video de monitorizare a traficului rutier şi constatare automată a abaterilor 
rutiere pe drumurile publice (PL-x 11/2022), având ca obiect de reglementare instituirea unui 
sistem video de monitorizare a traficului rutier şi de constatare automată a abaterilor rutiere pe 
drumurile publice, precum şi modalitatea de utilizare a acestui sistem. 
 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 avizează negativ proiectul de lege, Consiliului Economic şi Social avizează 
negativ proiectul de lege, Guvernul nu a transmis un punct de vedere. 
 Supus dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, întocmirea unui 
aviz negativ. 
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 La punctul 9 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege pentru modificarea Legii 
nr. 227/2015 privind Codul fiscal (PL.x 12/2022), având ca obiect de reglementare 
modificarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, 
în sensul acordării posibilităţii ca persoanele fizice să direcţioneze o sumă reprezentând până 
la 3.5% din impozitul pe venit datorat către întreprinderile sociale de inserţie. 
 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 cu observații și propuneri, Consiliul Economic 
și Social avizează nefavorabil proiectul de lege, Consiliul Fiscal prin documentul de opinie 
transmis apreciază că nu este necesar ca prezentul proiect de lege să facă obiectul analizei sale, 
Guvernul nu a transmis un punct de vedere. 
 Supus dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, întocmirea unui 
aviz favorabil. 
 
 La punctul 10 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.78/2020 privind acordarea de către Ministerul Sănătăţii, 
prin direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, autorităţilor publice 
locale a necesarului de măşti de protecţie pentru familiile şi persoanele defavorizate de pe raza 
unităţilor administrativ teritoriale, precum şi pentru suplimentarea bugetului Ministerului 
Sănătăţii, din Fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de 
stat pe anul 2020 (PLx. 366/2020), având ca obiect de reglementare punerea la dispoziţia 
autorităţilor administraţiei publice locale a necesarului de măşti de protecţie pentru familiile şi 
persoanele defavorizate de pe raza unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi suplimentarea 
bugetului Ministerului Sănătăţii din Fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziţia Guvernului, 
prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, cu suma de 230.000 mii lei pentru achiziţia de măşti 
de protecţie.Urgența reglementării este determinată de faptul că, potrivit preambulului, 
neluarea unor măsuri urgente, cu caracter excepțional, pentru limitarea infectării cu COVID 19 
în rândul populației defavorizate, ar avea un impact deosebit de grav, în principal, asupra 
dreptului la viață, și, în subsidiar, asupra dreptului la sănătate al persoanelor. 
 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 cu observații și propuneri, Guvernul susține 
adoptarea cu un amendament propus. 
 Supus dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea 
unui raport comun suplimentar de adoptare. 
 
 La punctul 11 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege privind transmiterea 
unei părţi dintr-un teren situat în oraşul Teiuş, din proprietatea publică a oraşului Teiuş şi din 
administrarea Consiliului Local al Oraşului Teiuş, judeţul Alba în proprietatea privată a 
oraşului Teiuş privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului şi din 
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administrarea Ministerului Transporturilor, aflat în concesiunea Companiei Naţionale de Căi 
Ferate ”C.F.R.” - S.A., în domeniul public al oraşului Teiuş şi în administrarea Consiliului 
Local al Oraşului Teiuş, judeţul Alba (PLx.  247/2021), având ca obiect de reglementare 
aprobarea trecerii din proprietatea publică a oraşului Teiuş şi din administrarea Consiliului 
Local al oraşului Teiuş în proprietatea privată a oraşului Teiuş a unei părţi din terenul în 
suprafaţă de 74.496 mp, respectiv a terenului în suprafaţă de 29.430 mp aferent blocurilor, 
caselor de locuit şi anexelor gospodăreşti, precum şi asupra curţii şi grădinii din jurul acestora. 
Totodată, este preconizată modificarea alin.(1) al art.1 şi a Anexei Legii nr.54/2018. 
 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 avizează negativ proiectul de lege. 
 Supus dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, întocmirea unui 
raport preliminar de adoptare. 
 
 La punctul 12 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.72/2021 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.133/2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de elevi cei mai 
defavorizaţi care beneficiază de sprijin educaţional pe bază de tichete sociale pe suport 
electronic pentru sprijin educaţional acordate din fonduri externe nerambursabile, precum şi 
unele măsuri de distribuire a acestora (PLx. 356/2021), având ca obiect de reglementare 
modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.133/2020 privind unele măsuri pentru 

sprijinirea categoriilor de elevi cei mai defavorizați care beneficiază  de sprijin educațional 

pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional acordate din fonduri 

externe nerambursabile, precum și unele măsuri de distribuire a acestora, cu modificările 

ulterioare, în sensul atribuirii Ministerului Educației şi instituţiilor aflate în subordinea acestuia 
(inspectoratele şcolare judeţene și unităţile de învăţământ specifice) a rolului de organizaţii 
partenere ale beneficiarului, respectiv Ministerul Investiţiilor şi Fondurilor Europene, prin 
Direcţia de Implementare a Programului Operațional de Ajutorarea persoanelor Defavorizate 
(POAD), în scopul implementării eficiente şi de urgenţă odată cu începutul anului şcolar 2021-
2022, a măsurii POAD, de acordare de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijn 
educaţional. 
 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. 
 Supus dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea 
unui raport comun de adoptare. 
 
 La punctul 13 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.63/2021 pentru modificarea art.15 alin.(4) din Legea 
nr.136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc 
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epidemiologic şi biologic, precum şi pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă (PL.x 
406/2021), având ca obiect de reglementare modificarea art.15 alin.(4) din Legea 
nr.136/2020. Intervenţiile legislative au ca scop clarificarea unor aspecte referitoare la 
publicarea hotărârilor Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă, precum şi la 
reprezentarea acestui organism interinstituţional în faţa instanţelor de judecată. 
 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 avizează favorabil proiectul de ordonanță de urgență. 
 Supus dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, întocmirea unui 
raport preliminar de adoptare. 
 
 La punctul 14 al ordinii de zi, a fost prezentată propunerea legislativă pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.241/2006 a serviciului de alimentare cu apă şi de 
canalizare (PL.x 431/ 2021), având ca obiect de reglementare modificarea şi completarea 
Legii nr.241/2006, Legea serviciului de alimentare cu apă şi canalizare. Se preconizează ca 
persoanele juridice care realizează sisteme proprii de alimenatare cu apă să obţină avizul de la 
operatorul serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare din aria deservită, precum şi avizul 
de gospodărire a apelor emis de Administraţia Naţională „Apele Române”. Totodată, se 
propune ca strategiile tarifare ale serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare elaborate de 
către asociaţiile de dezvoltare intercomunitară să fie aprobate prin hotărârile acestor asociaţii. 
 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 
raport comun de respingere. 
 
 La punctul 15 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr.13/2021 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.18/2016 
privind amenajarea spaţiului maritim (PL-x 482/2021), având ca obiect de reglementare 
eliminarea sintagmei „componenţa nominală a membrilor” prevăzută la art.12 alin.(3), astfel 
încât membrii desemnaţi de către autorităţile componente ale Comitetului de amenajare a 
spaţiului maritim, să nu fie menţionaţi în regulamentul aprobat prin hotărâre a Guvernului, 
actualizarea denumirii instituţiilor componente ale Comitetului de amenajare a spaţiului 
maritim, precum şi rectificarea unei erori referitoare la denumirea instituţiei Administraţia 
Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării”. 
 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. 
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 Supus dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea 
unui raport preliminar de adoptare. 
 
 La punctul 16 al ordinii de zi, a fost prezentată propunerea legislativă pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi 
combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 precum şi pentru modificarea şi completarea 
OUG nr.21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă (PLx. 
537/ 2021), având ca obiect de reglementare modificarea şi completarea art.72 din Legea 
nr.55/2020, precum şi a art.24 din Ordonanţa de urgenţă a Gunernului nr.21/2004. Potrivit 
expunerii de motive, intervenţiile preconizate au ca scop crearea unui cadru legislativ care să 
asigure un efectiv acces la justiţie pentru atacarea actelor administrative emise pentru 
înlăturarea şi prevenirea consecinţelor de COVID-19, având în vedere considerentele Deciziei 
Curţii Constituţionale nr.392/2021. 
 S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor organice, Camera 
Deputaţilor este prima Cameră sesizată, Consiliul Legislativ avizează favorabil 
propunerea legislativă cu observații și propuneri, 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 
raport preliminar de respingere. 
 
 La punctul 17 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.108/2021 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu (PLx.  
541/2021), având ca obiect de reglementare potrivit expunerii de motive, asigurarea cadrului 
legal pentru înfiinţarea, prin hotărâre a Guvernului, a unor posturi de funcţie publică în cadrul 
Administraţiei Fondului pentru Mediu, având în vedere faptul că atribuţiile acesteia implică 
exercitarea prerogativelor de putere publică şi, totodată, reorganizarea instituţională a 
Administraţiei Fondului pentru Mediu şi eficientizarea relaţiilor funcţionale din cadrul 
acestuia. 
 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. 
 Supus dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, întocmirea unui 
raport preliminar de adoptare. 
 
 La punctul 18 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege pentru modificarea art.2 
alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.17/2005 pentru stabilirea unor măsuri 
organizatorice la nivelul administraţiei publice centrale (PL-x  544/2021), având ca obiect de 
reglementare modificarea art.2 alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.17/2005. 
Inițiativa legislativăprevede ca cele 41 de comisariate judeţene, Comisariatul Municipiului 
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Bucureşti, precum şi Comisariatul Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunăriiˮ, aflate în subordinea 
Gărzii Naţionale de Mediu, să fie structuri fără personalitate juridică. 
 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 unanimitate de voturi, întocmirea 
unui raport preliminar de adoptare cu amendamente admise. 
 
 La punctul 19 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.103/2021 privind unele măsuri la nivelul administraţiei 
publice (PLx.  562/2021), având ca obiect de reglementare stabilirea unor măsuri la nivelul 
administraţiei publice, urmărindu-se: -a) instituirea unei derogări de la dispoziţiile art.27 
alin.(3) din Legea nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor 
pandemiei de COVID-19, astfel încât, pentru posturile şi funcţiile vacante şi temporar vacante, 
altele decât cele prevăzute la art.II din Legea nr.203/2020 pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de 
COVID-19, să poată fi organizate şi desfăşurate concursuri în condiţiile legii, până la data de 
31 decembrie 2021, cu încadrarea în sumele aprobate în bugetul pentru anul 2021; -b) 
modificarea art.3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.25/2007 privind stabilirea unor 
măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului, astfel încât numărul maxim de 
posturi al fiecărei instituţii publice şi structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului să 
fie stabilit prin hotărâri ale Guvernului; c) abrogarea art.V din Ordonanţa Guvernului 
nr.17/2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr.134/2019 privind reorganizarea 
Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale, precum şi pentru 
modificarea unor acte normative, precum şi a art.II din Ordonanţa Guvernului nr.19/2021 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi 
combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 şi pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative în domeniul sănătăţii. 
 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 avizează favorabil proiectul de lege cu observații și propuneri. 
 Supus dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea 
unui raport preliminar de adoptare. 
 
 La punctul 20 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.112/2021 pentru modificarea Legii nr.100/2010 privind 
împădurirea terenurilor degradate, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniu (PL-x 
563/2021), având ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr.100/2010, 
astfel încât, pentru ameliorarea terenurilor degradate, identificate şi delimitate de către 
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comisiile de specialitate constituite la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale, să nu mai 
existe obligativitatea includerii în fondul forestier a terenurilor proprietate privată, ci doar a 
celor proprietate publică a statului. 
 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 avizează favorabil proiectul de ordonanță de urgență. 
 Supus dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea 
unui raport preliminar de adoptare. 
 
 La punctul 21 al ordinii de zi, a fost prezentată COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE 
PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL 
EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR Strategia UE privind solul pentru 2030 
Valorificarea beneficiilor solurilor sănătoase pentru fiinţele umane, alimentaţie, natură şi climă 
(COM(2021)699), având ca obiect stabilirea unor măsuri concrete pentru protejarea, refacerea 
și utilizarea durabilă a solurilor.  
 Supusă dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea 
unui proiect de opinie favorabil. 
 
 În zilele de 9 și 10 februarie 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. 
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