
 
1 

 

 

Parlamentul României 
Camera Deputaților 

 
COMISIA PENTRU ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ  

ȘI AMENAJAREA TERITORIULUI 
 

București, 28 martie 2022 
 

PROCES VERBAL 
din zilele de 14, 15, 16 și 17 martie 2022 

 
 Comisia pentru administraţie publică și amenajarea teritoriului şi-a desfăşurat lucrările 
în zilele de 14, 15, 16 și 17 martie. 
 
 La ședința comisiei din ziua de 14 martie a.c., din numărul de 31 membri ai Comisiei 
pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului și-au înregistrat prezenţa 31 deputaţi, 
iar în sistem online a fost prezent domnul deputat Ionel Floroiu (PSD).  
  
 În zilele de 15, 16 și 17 martie 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 14 
martie 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: 
 

SESIZARE ÎN FOND 
 

1. PL-x nr.512/2021 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.109/2021 privind echivalarea funcţiilor publice specifice cu funcţiile publice 
generale, la nivelul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor 
 
 La punctul 1 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.109/2021 privind echivalarea funcţiilor publice 
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specifice cu funcţiile publice generale, la nivelul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia 
Consumatorilor (PL-x nr.512/2021), având ca obiect de reglementare echivalarea 
funcţiilor publice specifice cu funcţiile publice generale, la nivelul Autorităţii Naţionale 
pentru Protecţia Consumatorilor. Prin proiect se propune adoptarea unor măsuri privind 
echivalarea funcţiilor publice specifice cu funcţiile publice generale la nivelul Autorităţii 
Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor în vederea punerii în aplicare a dispoziţiilor 
art.624 alin (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 
administrativ. 
 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. 
 Supus dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi (4 abțineri), 
întocmirea unui raport comun de adoptare cu amendamente admise. 
  
 
 

 
PREȘEDINTE SECRETAR 

Simona BUCURA-OPRESCU Oana-Alexandra CAMBERA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Șef serviciu, Cristian BITEA 
Consilier parlamentar, Sergiu-Vlad PAHONȚU 


