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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 

   din ziua de 12 mai 2020 
 
 Comisia pentru administraţie publică și am enajarea teritoriului şi-a desfăşurat lucrările în 
ziua de 12 mai 2020. 
 
 Şedinţa online a Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului a avut loc 
în data de 12 mai a.c., lucrările au fost conduse de domnul deputat Ion Călin, vicepreşedintele 
comisiei.  
 Domnul vicepreședinte Ion Călin 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: 
 

AVIZE 
 
  1. PL-x 161/2020 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.20/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr.364/2004 privind organizarea şi 
funcţionarea poliţiei judiciare 
  2. PL-x 162/2020 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.24/2020 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei 
Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative 
  3. PL-x 169/2020 - Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii 
  4. PL-x 171/2020 - Proiect de Lege privind aplicarea în perioada 2019-2020 a unor măsuri 
de protecţie socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în 
baza planurilor de disponibilizare 
  5. PL-x 175/2020 - Proiect de Lege pentru completarea Legii asistenţei sociale nr.292/2011 
  6. PL-x 176/2020 - Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.171/2010 privind stabilirea 
contravenţiilor silvice 
  7. PL-x 180/2020 - Proiect de Lege privind numirea managerilor şi specialiştilor în 
consiliile de administraţie ale regiilor autonome, companiilor sau societăţilor naţionale, 
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instituţiilor publice ori ale societăţilor comerciale, inclusiv ale băncilor sau altor instituţii de 
credit, societăţilor de asigurare şi celor financiare 
  8. PL-x 183/2020 - Proiect de Lege privind camerele pentru agricultură, piscicultură, 
silvicultură şi dezvoltare rurală 
  9. PL-x 188/2020 - Proiect de Lege privind unele măsuri pentru deblocarea procesului de 
restituire a terenurilor către foştii proprietari 
 10. PL-x 243/2020 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.44/2020 privind prelungirea mandatelor autorităţilor administraţiei publice locale cuprinse 
în perioada 2016-2020, unele măsuri pentru organizarea alegerilor locale din anul 2020, 
precum şi modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 
administrative 
 
 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 unanimitate de voturi, 
întocmirea unui aviz favorabil. 

La punctul 3 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 
amânarea inițiativei legislative. 

La punctul 4 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, 
amânarea inițiativei legislative. 
 La punctul 5 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 
amânarea inițiativei legislative. 

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

La punctul 7 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, 
amânarea inițiativei legislative. 

La punctul 8 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 
întocmirea unui aviz negativ. 

La punctul 9 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 
întocmirea unui aviz negativ. 

La punctul 10 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, 
întocmirea unui aviz favorabil în forma adoptată de Senat. 
 
 La ședința online a comisiei din ziua de 12 mai a.c., din numărul de 27 membri ai Comisiei 
pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului și-au înregistrat prezenţa 24 deputaţi, 
după cum urmează: 
 
 Domnul deputat Călin Ion (PSD), domnul deputat Floroiu Ionel (PSD), domnul deputat 
Petrea Gabriel (PRO Europa), domnul deputat Seres Denes (UDMR), doamna deputat Bucura-
Oprescu Simona (PSD), domnul deputat Șovăială Constantin (PNL),  domnul deputat Avram 
Constantin (Neafiliați), domnul deputat Benga Tudor-Vlad (USR), doamna deputat Bozianu 
Nicoleta-Cătălina (PMP), domnul deputat Chiriac Viorel (PSD), domnul deputat Cojocaru 
Petru-Bogdan (PSD), doamna deputat Csokany Petronela-Mihaela (Minorități), domnul deputat 
Dan Nicușor Daniel (USR), domnul deputat Korodi Attila (UDMR), domnul deputat Leoreanu 
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Laurențiu-Dan (PNL), domnul deputat Mușoiu Ștefan (PSD), domnul deputat Nicolae Andrei 
(PSD), doamna deputat Popescu Mariana-Venera (Minorități), domnul deputat Rădulescu 
Cătălin-Marian (PSD), domnul deputat Roman Florin-Claudiu (PNL), domnul deputat Suciu 
Vasile-Daniel (PSD), domnul deputat Ștefan Corneliu (PSD), domnul deputat Țachianu Marian 
(PSD) și domnul deputat Ursu Răzvan-Ion (PSD). 
 Doamna deputat Fădor Angelica (PNL), domnul deputat Nechifor Cătălin-Ioan (PRO 
Europa) și domnul deputat Palăr Ionel (PNL).  nu au participat la ședința online a comisiei. 
 La sediul Camerei Deputaților au fost prezenți domnul deputat Leoreanu Laurențiu -Dan 
(PNL), domnul deputat Suciu Vasile-Daniel (PSD) și domnul deputat Ursu Răzvan-Ion (PSD). 
 
 

VICEPREŞEDINTE, 

CĂLIN ION 

SECRETAR, 

  CONSTANTIN ȘOVIĂIALĂ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit: 
Expert parlamentar, Sergiu-Vlad PAHONŢU 
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