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PROCES VERBAL 

din ziua de 28 aprilie 2020 
 
 Comisia pentru administraţie publică și amenajarea  teritoriului şi-a desfăşurat 
lucrările în ziua de 28 aprilie 2020. 
  
 La ședința online a comisiei din ziua de 28 aprilie a.c., din numărul de 27 membri 
ai Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului și-au înregistrat 
prezenţa 25 deputaţi, neparticipânt la ședința comisiei doamna deputat Csokany 
Petronela-Mihaela (Minorități) și domnul deputat Nechifor Cătălin-Ioan (PRO Europa). 
La sediul Camerei Deputaților au fost prezenți domnul deputat Leoreanu Laurențiu -Dan 
(PNL), domnul deputat Palăr Ionel (PNL) și domnul deputat Roman Florin-Claudiu 
(PNL). 
 
 La ședința online a comisiei a participat domnul Achiriloaiei Leonard – secretar de 
stat în cadrul Ministerului Mediului. 
 
 Şedinţa online a Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului a 
avut loc în data de 28 aprilie a.c., lucrările au fost conduse de doamna deputat Angelica 
Fădor, preşedintele comisiei. 
 
 Doamna președinte Angelica Fădor a supus la vot suplimentarea ordinii de zi cu 
următoarea sesizare în fond: 

 
1. PLx 135/2020 - Proiect de Lege pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ 
 

 Ordinea de zi suplimentară a comisiei a fost adoptată cu unanimitate de voturi 
 Doamna președinte Angelica Fădor a supus la vot ordinea de zi a comisiei.  
 Ordinea de zi a comisiei a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 
 
 Pe ordinea de zi a şedinţei online au figurat următoarele puncte: 

Bucureşti, 14 28 aprilie 2020 

nicoleta.toma
Original



 2 
 

AVIZE 
 
  1. PLx 117/2020 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2020 privind modificarea şi completarea Legii muzeelor şi a colecţiilor publice 
nr.311/2003 
  2. PLx 150/2020 - Proiect de Lege pentru completarea art.9 din Legea 
apelor nr.107/1996  
 

SESIZĂRI ÎN FOND 
 
  3. PLx 375/2017 - Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia 
Naţională a Penitenciarelor 
  4. PLx 34/2020 - Proiect de Lege pentru completarea art.18 din Ordonanţa 
Guvernului nr.28/2008 privind registrul agricol 
  5. PLx 83/2020 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr.90/2019 privind stabilirea unor măsuri Ia nivelul administraţiei publice 
centrale 
 
 La punctul 1 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr.7/2020 privind modificarea şi completarea Legii muzeelor şi a 
colecţiilor publice nr.311/2003 (PLx 117/2020), având ca obiect de reglementare 
modificarea şi completarea Legii nr.311/2003, în sensul instituirii unor măsuri privind 
gestionarea bunurilor proprietate privată a persoanelor fizice şi juridice de către muzeele 
şi colecţiile aflate în proprietate publică, transformării excepţiei privind înfiinţarea ca 
unităţi fără personalitate juridică a muzeelor şi colecţiilor publice în regulă, stabilirii 
categoriilor de cheltuieli ce se pot efectua de către muzeele şi colecţiile publice, precum 
şi a modalităţii de constatare şi sancţionare a contravenţiilor prevăzute de Legea 
nr.311/2003. 
 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 a avizat favorabil proiectul de lege. 
 Supus dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu 
majoritate de voturi (o abținere). 
 
 La punctul 2 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege pentru 
completarea art.9 din Legea apelor nr.107/1996 (PLx 150/2020), având ca obiect de 
reglementare completarea art.9 din Legea nr.107/1996 cu un nou alineat, alin.(5), 
intervenţiile legislative vizând scutirea de la plata contribuţiei specifice de gospodărire a 
apelor a utilizatorilor de ape subterane pentru irigaţii, atât pe perioada stării de urgenţă 
instituite prin Decretul Preşedintelui României nr.195/2020, cât şi pentru o perioadă de 
şase luni de la încetarea acesteia. 
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 S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor ordinare, Camera 
Deputaţilor este Cameră Decizională, Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul 
de lege cu observații și propuneri. 
 Supus dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu 
majoritate de voturi (5 abțineri și un vot împotrivă).  
 
 La punctul 3 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu 
statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor (PLx 375/2017), având ca 
obiect de reglementare modificarea şi completarea unor prevederi din Legea 
nr.293/2004, în principal, în scopul punerii de acord a reglementării cu Decizia Curţii 
Constituţionale nr.803/2015. Intervenţiile legislative vizează, printre altele, stabilirea 
compunerii comisiei de disciplină, atribuţiile şi activitatea comisiei de disciplină, modul 
de lucru şi procedura de sesizare, actele emise ca urmare a parcurgerii procedurii. De 
asemenea, au fost preluate şi incluse în lege normele cuprinse în Ordinul nr.2856/C/2004 
pentru aprobarea Regulamentului privind modul de constituire, organizare şi desfăşurare 
a activităţii comisiilor de disciplină din Administraţia Naţională a Penitenciarelor. În 
materia răspunderii patrimoniale a funcţionarilor publici cu statut special din 
Administraţia Naţională a Penitenciarelor, proiectul îşi propune să introducă 
reglementări la nivelul actului primar în ceea ce priveşte procedura constatării pagubelor 
aduse Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi unităţilor penitenciare. 
 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 a avizat favorabil proiectul de lege, Consiliul Economic și Social  a avizat 
negativ proiectul de lege, Guvernul nu susține adoptarea inițiativei legislative. 
 Supus dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 
întocmirea unui raport comun de respingere. 
 
 La punctul 4 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege pentru 
completarea art.18 din Ordonanţa Guvernului nr.28/2008 privind registrul agricol (PLx 
34/2020), având ca obiect de reglementare completarea art.18 din Ordonanţa 
Guvernului nr.28/2008, în sensul utilizării formularelor registrului agricol pentru 
perioada 2015-2020 şi pentru perioada următoare, respectiv 2020-2024. 
 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 a avizat negativ proiectul de lege, Consiliul Economic și Social  a 
avizat favorabil proiectul de lege. 
 Supus dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 
întocmirea unui raport preliminar de respingere. 
 
 La punctul 5 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.90/2019 privind stabilirea unor măsuri Ia nivelul 
administraţiei publice centrale (PLx 83/2020), având ca obiect de reglementare 
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stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale. În acest sens, începând 
cu data de 30 ianuarie 2020, Autoritatea pentru Digitalizarea României, structură cu 
personalitate juridică, aflată în coordonarea prim-ministrului, preia de la Ministerul 
Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, atribuţiile şi personalul Organismului 
Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale şi ale Unităţii de Implementare 
Proiecte (UIP)-POAT. 
 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 a avizat favorabil proiectul de lege. 
 Supus dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 
întocmirea unui raport preliminar de adoptare cu un amendament admis. 
 
 La punctul înscris pe ordinea de zi suplimentară, a fost prezentat proiectul de 
Lege pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 
administrativ (PLx 135/2020), având ca obiect de reglementare completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrative, în sesnsul 
stabilirii unor condiții referitoare la validarea mandatelor de consilier local și de primar, 
precum și la participarea la alegerile locale din anul 2020. 
 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 a avizat favorabil proiectul de lege. 
 Supus dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, 
întocmirea unui raport comun de adoptare cu amendamente admise și un 
amendament respins (7 voturi împotrivă și o abținere). 
 
 
 

PREŞEDINTE, 

ANGELICA FĂDOR 

SECRETAR, 

  SIMONA BUCURA-OPRESCU 

 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit: 
Expert parlamentar, Sergiu-Vlad PAHONŢU 
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