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Parlamentul României 
Camera Deputaților 

 

COMISIA PENTRU ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ  
ȘI AMENAJAREA TERITORIULUI 

 
București, 28 martie 2022 

 
PROCES VERBAL 

din zilele de 22, 23 și 24 martie 2022 
 

 Comisia pentru administraţie publică și amenajarea teritoriului şi-a desfăşurat lucrările 
în zilele de 22, 23 și 24 martie. 
 
 La ședința comisiei din ziua de 22 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 Tudor-Vlad Benga (USR).  
 
 La ședința comisiei din ziua de 23 martie a.c., din numărul de 31 membri ai Comisiei 
pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului și-au înregistrat prezenţa 30 deputaţi, 
neparticipând la lucrările comisiei domnul deputat Tudor-Vlad Benga (USR). 
  
 În ziua de 24 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 22 
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: 
 

AVIZE 
 

1. PL-x nr.60/2021 - Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.46/2008 privind Codul 
silvic 

nicoleta.toma
Original
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2. PL-x nr.234/2021 - Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.208/2015 privind 
alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor 
3. PL-x nr.292/2021 - Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.17/2014 
privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan şi 
de modificare a Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăţilor ce deţin în administrare 
terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei 
Domeniilor Statului 
4. Pl-x nr.393/2021 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.68/2021 privind adoptarea unor măsuri pentru punerea în aplicare a cadrului 
european pentru eliberarea, verificarea şi acceptarea certificatului digital al Uniunii 
Europene privind COVID pentru a facilita libera circulaţie pe durata pandemiei de COVID-
19 
5. PLx nr.400/2021 - Proiect de Lege privind stabilirea unor măsuri în vederea finalizării 
procedurilor administrative de soluţionare a cererilor aflate pe rolul comisiilor judeţene, 
respectiv a municipiului Bucureşti pentru aplicarea Legii nr.9/1998 privind acordarea de 
compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în 
urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 
1940 şi a Legii nr.290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor 
români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, 
Bucovina de Nord şi ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării tratatului de 
Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947 şi 
pentru modificarea unor acte normative 
6. PL-x nr.67/2022 - Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.33/2007 privind 
organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European 
7. PL-x nr.71/2022 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr.137/2021 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.3/2021 
privind unele măsuri pentru recrutarea şi plata personalului implicat în procesul de vaccinare 
împotriva COVID-19 şi stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii 
8. PL-x nr.73/2022 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.143/2021 pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a 
gazelor naturale nr.123/2012, precum şi pentru modificarea unor acte normative 
9. PL-x nr.74/2022 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.2/2022 privind stabilirea unor măsuri de protecţie socială a angajaţilor şi a 
altor categorii profesionale în contextul interzicerii, suspendării ori limitării activităţilor 
economice, determinate de situaţia epidemiologică generată de răspândirea coronavirusului 
SARS-COV-2 precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative 
10. PL-x nr. 78/2022 - Proiect de Lege pentru modificarea art.6 din Legea nr.219/2015 
privind economia socială 
11. PL-x nr.87/2022 - Proiect de Lege pentru declararea zilei de 11 aprilie ca „Ziua 
naţională a educaţiei financiare” 
12. PL-x nr.101/2022 - Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii cadastrului 
şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996 
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SESIZĂRI ÎN FOND 
 

13. PL-x nr.497/2021 - Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, precum şi 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.19/2006 privind 
utilizarea plajei Mării Negre şi controlul activităţilor desfăşurate pe plajă 
14. PL-x nr.502/2021 - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
de urgenţã nr.128 din 31 iulie 2020 privind unele măsuri pentru instituirea Programului 
naţional de racordare a populaţiei şi clienţilor noncasnici la sistemul inteligent de distribuţie 
a gazelor naturale aprobată prin Legea 214/2020 
15. PL-x nr.33/2022 - Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului 46 din 30.01.2000 privind declararea Complexului „Memorialul Revoluţiei - 
Decembrie 1989” din municipiul Timişoara ansamblu de interes naţional 
16. PL-x nr.50/2022 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr.128/2021 privind unele măsuri referitoare la salarizarea personalului din 
sistemul administraţiei penitenciare 
17. PL-x nr.56/2022 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr.135/2021 privind unele măsuri pentru susţinerea activităţii aeroporturilor 
regionale pentru care consiliile judeţene au calitatea de autoritate publică tutelară 
18. PL-x nr.68/2022 - Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.202/2006 privind 
organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă 
19. PL-x nr. 72/2022 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr.138/2021 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ 
20. PL-x nr. 471/2019 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.64/2019 privind modificarea şi completarea Legii nr.370/2004 pentru 
alegerea Preşedintelui României şi modificarea Legii nr.208/2015 privind alegerea 
Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii 
Electorale Permanente, precum şi unele măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a 
alegerilor pentru Preşedintele României din anul 2019 
21. PL-x nr.15/2021 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr.175/2020 pentru completarea unor acte normative cu incidenţă în protecţia 
animalelor, precum şi pentru stabilirea unor măsuri organizatorice 
22. PL-x nr.77/2022 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.7/2022 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.25/2001 privind înfiinţarea 
Companiei Naţionale de Investiţii „C.N.I.” - S.A. 
 
 La punctele 1, 13, 14, 19 și 22 ale ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, amânarea inițiativelor legislative. 
 
 La punctul 2 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege pentru modificarea 
Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor (PL-x nr.234/2021), 
având ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr.208/2015privind 
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alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, în sensul acordării posibilităţii, pentru toţi 
cetăţenii români aflaţi în afara ţării în zilele scrutinului, de a vota la oricare dintre secţiile 
de votare organizate în afara ţării, voturile urmând a fi luate în calcul la stabilirea rezultatelor 
pentru circumscripţia electorală nr.43 pentru cetățenii români cu domiciliul sau reședința în 
afara țării, ce se va redenumi Circumscripția electorală pentru cetățenii români din afara 
țării. 
 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, Consiliul Economic și Social avizează 
nefavorabil, Guvernul,prin punctul de vedere transmis, apreciază că Parlamentul va 
decide asupra oportunității adoptării acestei inițiative legislative. 
 Supus dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi (o abținere și 
1 vot împotrivă), întocmirea unui aviz negativ. 
 
 La punctul 3 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor 
agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr.268/2001 privind privatizarea 
societăţilor ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu 
destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului (PL-x nr.292/2021), având 
ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr.17/2014 privind unele 
măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan şi modificarea 
Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăţilor ce deţin în administrare terenuri 
proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei 
Domeniilor Statului. 
 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, Consiliul Economic și Social avizează 
nefavorabil, Guvernul nu a transmis punctul de vedere. 
 Supus dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea 
unui aviz favorabil. 
 
 La punctul 4 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.68/2021 privind adoptarea unor măsuri pentru 
punerea în aplicare a cadrului european pentru eliberarea, verificarea şi acceptarea 
certificatului digital al Uniunii Europene privind COVID pentru a facilita libera circulaţie 
pe durata pandemiei de COVID-19 (Pl-x nr.393/2021), având ca obiect de reglementare 
adoptarea măsurilor de punere în aplicare a cadrului european pentru eliberarea, verificarea 
şi acceptarea certificatului digital al Uniunii Europene privind COVID care atestă 
vaccinarea, testarea sau vindecarea titularilor, pentru facilitarea liberei circulaţii pe durata 
pandemiei de COVID-19. Principalele intervenţii legislative vizează, printre altele, 
proiectarea, dezvoltarea şi operarea unui sistem informatic integrat în temeiul prevederilor 
Regulamentului (UE) 2021/953, având ca scop asigurarea următoarelor facilităţi: 
operaţionalizarea unei aplicaţii de interogare a bazelor de date ce conţin înregistrări privind 



 
5 

 

persoanele vaccinate împotriva COVID-19, rezultatele testelor pentru virusul SARS-CoV-
2, precum şi persoanele vindecate de COVID-19, interconectarea bazelor de date 
administrate de structuri din cadrul sau aflate în subordinea sau coordonarea Ministerului 
Sănătăţii, M.A.I., precum şi de către alte autorităţi şi instituţii publice, furnizarea de soluţii 
şi instrumente informatice care să permită asigurarea, generarea, distribuţia şi verificarea 
certificatelor digitale ale Uniunii Europene pentru COVID-19, prevăzute de Regulamentul 
(UE) 2021/953. 
 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, Consiliul Economic și Social avizează favorabil. 
 Supus dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi (1 vot 
împotrivă), întocmirea unui aviz favorabil. 
 
 La punctul 5 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege privind stabilirea unor 
măsuri în vederea finalizării procedurilor administrative de soluţionare a cererilor aflate pe 
rolul comisiilor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti pentru aplicarea Legii 
nr.9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în 
proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat 
la Craiova la 7 septembrie 1940 şi a Legii nr.290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau 
compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute 
sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi 
a aplicării tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 
10 februarie 1947 şi pentru modificarea unor acte normative (PLx nr.400/2021), având ca 
obiect de reglementare adoptarea de măsuri în vederea finalizării procedurilor 
administrative de soluţionare a cererilor aflate pe rolul comisiilor judeţene, respectiv a 
municipiului Bucureşti pentru aplicarea Legii nr.9/1998. Potrivit expunerii de motive, 
proiectul vizează introducerea atribuţiei Autorităţii Naţionale pentru Restituirea 
Proprietăţilor de a soluţiona dosarele din punct de vedere al existenţei şi întinderii dreptului 
la despăgubiri, în termen de 60 luni de la data intrării în vigoare a legii, şi eliminarea 
competenţei de control a hotărârilor comisiilor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, 
pentru aplicarea Legii nr.9/1998 şi a Legii nr.90/2003. Totodată, se modifică şi modalitatea 
de calcul a despăgubirilor ce urmează a se acorda pentru terenurile intravilane pentru care 
au fost formulate cereri în temeiul Legii nr.9/1998, aceasta urmând a se stabili prin raportare 
la valorile şi limitele prevăzute în anexele acestui act normativ. 
 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, Consiliul Economic și Social avizează favorabil, 
Guvernul nu a transmis un punctul de vedere. 
 Supus dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi (5 abțineri), 
întocmirea unui aviz favorabil. 
 
 La punctul 6 al ordinii de zi, a fost prezentată propunerea legislativă pentru 
modificarea Legii nr.33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru 



 
6 

 

Parlamentul European (PL-x nr.67/2022), având ca obiect de reglementare modificarea 
Legii nr.33/2007, în sensul conferirii şi partidelor politice reprezentate în Parlamentul 
României, a aceluiaşi statut cu cel avut în prezent de partidele politice reprezentate în 
Parlamentul European, cu privire la stabilirea ordinii înscrierii pe buletinul de vot şi la 
stabilirea componenţei birourilor electorale. 
 S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor organice, Camera 
Deputaţilor este Cameră decizională, Senatul a respins propunerea legislativă, Consiliul 
Legislativavizează favorabil, Consiliul Economic și Socialavizează favorabil, Guvernul 
prin punctul de vedere apreciază că Parlamentul va decide asupra oportunității adoptării 
acestei inițiative legislative. 
 Supusă dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi(10 abțineri), 
întocmirea unui aviz favorabil. 
 
 La punctul 7 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.137/2021 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea şi plata personalului implicat 
în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 şi stabilirea unor măsuri în domeniul 
sănătăţii (PL-x nr.71/2022), având ca obiect de reglementare completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.3/2021, cu un nou articol, art 52. Completarea vizează instituirea 
testării gratuite a cetăţenilor cu teste rapide în vederea depistării infecţiei cu virusul SARS-
CoV-2, de către medicii de familie, în cadrul cabinetelor medicale de asistenţă medicală 
primară, a modalităţii de contractare şi decontare a activităţii de testare, precum şi stabilirea 
sursei de finanţare, respectiv de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii, prin 
transferuri către bugetul FNUASS, ceea ce implică încheierea unui contract distinct sau a 
unui act adiţional în acest sens, cât şi stabilirea categoriilor de persoane eligibile pentru 
testare, prevăzute în Metodologia de supraveghere a sindromului respirator acut cu noul 
coronavirus (COVID-19), elaborată de Institutul Naţional de Sănătate Publică, care se 
publică la adresa www.insp.gov.ro şi se actualizează periodic. 
 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. 
 Supus 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 privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.143/2021 pentru modificarea şi completarea Legii 
energiei electrice şi a gazelor naturale nr.123/2012, precum şi pentru modificarea unor acte 
normative (PL-x nr.73/2022), având ca obiect de reglementare transpunerea în legislaţia 
naţională a Directivei (UE) 2019/944 a Parlamentului European şi a Consiliului din 5 iunie 
2019 privind normele comune pentru piaţa internă de energie electrică şi eliminarea, din 
cadrul legii, a prevederilor care sunt contrare cu prevederile Directivei și ale regulamentelor 
europene din domeniul energiei electrice. 
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 S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor ordinare, Camera 
Deputaţilor este Cameră decizională, Procedură de urgență, Senatul a adoptat 
proiectul de lege, Consiliul Legislativ avizează favorabil, Consiliul Economic și Social 
avizează favorabil. 
 Supus dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi (o abținere), 
întocmirea unui aviz favorabil. 
 
 La punctul 9 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.2/2022 privind stabilirea unor măsuri de protecţie 
socială a angajaţilor şi a altor categorii profesionale în contextul interzicerii, suspendării ori 
limitării activităţilor economice, determinate de situaţia epidemiologică generată de 
răspândirea coronavirusului SARS-COV-2 precum şi pentru modificarea şi completarea 
unor acte normative (PL-x nr.74/2022), având ca obiect de reglementare formelor de 
sprijin pentru persoanele, angajaţi sau profesionişti, care vor intra sub măsura interzicerii, 
suspendării sau limitării activităţilor economice, ca urmare a răspândirii coronavirusului, 
precum şi suportarea din bugetul asigurărilor de şomaj, respectiv din bugetul de stat alocat 
Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale, până la data de 31 martie 2022, a unei 
indemnizaţii de care beneficiază salariaţii, în cuantum de 75% din salariul de bază 
corespunzător locului de muncă ocupat. 
 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, Consiliul Economic și Social avizează favorabil. 
 Supus dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea 
unui aviz favorabil. 
 
 La punctul 10 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege pentru modificarea 
art.6 din Legea nr.219/2015 privind economia socială (PL-x nr. 78/2022), având ca obiect 
de reglementare modificarea art.6 din Legea nr.219/2015, în sensul că definiţia grupului 
vulnerabil să se refere în mod expres şi la persoanele sau familiile care prezintă riscul de a-
şi pierde capacitatea de satisfacere a nevoilor zilnice de trai, în conformitate cu strategiile 
naţionale aferente diferitelor domenii care vizează grupuri vulnerabile sau 
dezavantajate/defavorizate în ocupare, educaţie, sănătate, locuire sau altele asemenea. 
Totodată, se preconizează ca apartenenţa la grupul vulnerabil să poată fi dovedită prin acte 
eliberate inclusiv de structurile independente de exercitare a profesiei de asistent social. 
 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, Consiliul Economic și Social avizează favorabil, 
Guvernul nu susține adoptarea inițiativelor legislative. 
 Supus dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea 
unui aviz favorabil. 
 
 La punctul 11 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege pentru declararea 
zilei de 11 aprilie ca „Ziua naţională a educaţiei financiare” (PL-x nr.87/2022), având ca 
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obiect de reglementare declararea zilei de 11 aprilie ca ”Ziua națională a educației 
financiare”. Parlamentul României poate organiza, prin decizia Birourilor permanente ale 
celor două Camere, o conferință anuală, precum și orice alt tip de evenimente publice, în 
domeniul educației financiare dedicate acestei zile. 
 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, Guvernul, în punctul de vedere transmis, precizează că 
Parlamentul va decide asupra oportunității adoptării. 
 Supus dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi (4 abțineri), 
întocmirea unui aviz favorabil. 
 
 La punctul 12 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege pentru modificarea 
şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996 (PL-x nr.101/2022), 
având ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr.7/1996. Iniţiativa 
vizează instituirea unor norme care să asigure implementarea finalizării înregistrării 
sistematice a imobilelor în România, prin reglementarea faptului că Programul Naţional de 
Cadastru şi Carte Funciară se va derula până la acoperirea integrală a teritoriului naţional 
cu lucrări de înregistrare sistematică a proprietăţilor imobiliare în sistemul integrat de 
cadastru şi carte funciară; acest program naţional, gratuit pentru cetăţeni, asigurând 
înregistrarea tuturor imobilelor din România în registrul unic la nivel naţional. 
 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, Consiliului Economic și Social avizează favorabil, 
Consiliul Fiscal, în vederea elaborării opiniei, constată că nu au fost transmise documentele 
prevăzute la art.15, ali.(1) din Legea responsabilității fiscal-bugetare nr.69/2010. 
 Supus dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi (1 vot 
împotrivă și 5 abțineri), întocmirea unui aviz favorabil. 
 
 La punctul 15 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege pentru modificarea 
şi completarea Ordonanţei Guvernului 46 din 30.01.2000 privind declararea Complexului 
„Memorialul Revoluţiei - Decembrie 1989” din municipiul Timişoara ansamblu de interes 
naţional (PL-x nr.33/2022), având ca obiect de reglementare completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.46/2000, în sensul de a se aduce continuitate în finanţarea activităţii 
Asociaţiei „Memorialul Revoluţiei 16-22 Decembrie 1989”. 
 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, Consiliul Economic și Social avizează favorabil, 
Guvernul nu a transmis punctul de vedere. 
 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 prezentat proiectul de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.128/2021 privind unele măsuri referitoare la 



 
9 

 

salarizarea personalului din sistemul administraţiei penitenciare (PL-x nr.50/2022), având 
ca obiect de reglementare instituirea unor măsuri referitoare la salarizarea personalului din 
sistemul administraţiei penitenciare. Potrivit expunerii de motive, intervenţiile legislative 
vizează includerea la nivel de reglementare primară a unui mecanism care să permită plata 
majorării corespunzătoare titlului de specialist de clasă într-o manieră similară cu cea 
aplicabilă personalului Ministerului Afacerilor Interne, eliminându-se astfel discriminările 
existente în cadrul aceleiaşi familii ocupaţionale. 
 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. 
 Supus dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea 
unui raport preliminar de adoptare. 
 
 La punctul 17 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.135/2021 privind unele măsuri pentru susţinerea 
activităţii aeroporturilor regionale pentru care consiliile judeţene au calitatea de autoritate 
publică tutelară (PL-x nr.56/2022), având ca obiect de reglementare stabilirea  cadrului 
general pentru acordarea unui sprijin financiar pentru susținerea activității aeroporturilor  
regionale cu un trafic situat între 200.000 și 3.000.000 pasageri/an pentru care consiliile 
județene au calitatea de autoritate  publică tutelară,  sprijin financiar necesar pentru 
depășirea dificultăților financiare cu care acestea se confruntă, dificultăți cauzate de 
pandemia COVID-19. 
 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. 
 Supus dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea 
unui raport preliminar de adoptare. 
 
 La punctul 18 al ordinii de zi, a fost prezentată propunerea legislativă pentru 
modificarea Legii nr.202/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale 
pentru Ocuparea Forţei de Muncă (PL-x nr.68/2022), având ca obiect de reglementare 
modificarea alin.(1) şi abrogarea alin.(3) ale art.37 dinLegea nr.202/2006, în sensul că, 
pentru participarea la şedinţele consiliilor consultative ale agenţiilor teritoriale, membrii 
acestora să nu mai fie remuneraţi. 
 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, Consiliul Economic și Social avizează negativ, Guvernul 
nu susține adoptarea propunerii legislative. 
 Supusă dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi (6 voturi 
împotrivă), întocmirea unui raport preliminar de respingere. 
 
 La punctul 20 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.64/2019 privind modificarea şi completarea Legii 
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nr.370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României şi modificarea Legii nr.208/2015 
privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi 
funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, precum şi unele măsuri pentru buna 
organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru Preşedintele României din anul 2019 (PL-x nr. 
471/2019), având ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr.370/2004, 
modificarea Legii nr.208/2015, precum şi stabilirea unor măsuri privind organizarea şi 
desfăşurarea alegerilor pentru Preşedintele României din anul 2019. 
 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, Guvernul susține adoptarea ordonanței de 
urgență în forma propusă de Guvern. 
 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 prezentat proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.175/2020 pentru completarea unor acte normative 
cu incidenţă în protecţia animalelor, precum şi pentru stabilirea unor măsuri organizatorice 
(PL-x nr.15/2021), având ca obiect de reglementare completarea unor acte normative cu 
incidenţă în protecţia animalelor, precum şi stabilirea unor măsuri organizatorice în acest 
domeniu. Astfel, se propun intervenţii asupra Legii nr.205/2004 şi a Legii nr.360/2002, în 
sensul introducerii unor măsuri care vizează protecţia temporară a animalelor aflate într-o 
situaţie de pericol, urmând ca poliţiştii din cadrul Poliţiei Române să emită de îndată un 
ordin de plasare a animalului într-un adăpost pentru o perioadă de 45 de zile. 
 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, Consiliul Economic și Social avizează favorabil, 
Consiliul Suprem de Apărare al Țării avizează favorabil. 
 Supus dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea 
unui raport preliminar 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 23 
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 a figurat următorul punct: 
 

SESIZARE ÎN FOND 
 
1. PL-x nr.483/2020 - Propunere legislativă pentru modificarea lit.b) a alin.(21) şi lit.b) a 

alin.(22) ale art.5 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 
construcţii 
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La punctul 1 al ordinii de zi, a fost prezentată propunerea legislativă pentru 

modificarea lit.b) a alin.(21) şi lit.b) a alin.(22) ale art.5 din Legea nr.50/1991 privind 
autorizarea executării lucrărilor de construcţii (Pl-x nr. 483/2020), având ca obiect de 
reglementare modificarea alin.(21) lit.b) şi alin.(22) lit.b) ale art.5 din Legea nr.50/1991, 
intervenţiile legislative vizând, potrivit expunerii de motive, adăugarea anexelor 
gospodăreşti ale exploataţiilor agricole în categoria construcţiilor pentru care nu este 
necesară emiterea avizului serviciilor deconcentrate ale autorităţilor centrale privind 
protecţia sănătăţii populaţiei. 
 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, Consiliul Economic și Social avizează favorabil, 
Guvernul susține adoptarea propunerii legislative. 

Supusă dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi (2 abțineri), 
întocmirea unui raport de adoptare cu amendamente admise. 
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