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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
   din ziua de 26 octombrie 2020 

 
 Comisia pentru administraţie publică și amenajarea teritoriului şi -a desfăşurat lucrările în 
ziua de 26 octombrie 2020. 
 
 Şedinţa online a Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului a avut loc 
în data de 26 octombrie a.c., lucrările au fost conduse de doamna deputat Angelica Fădor, 
preşedintele comisiei.  
 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: 
 

AVIZE 
 
  1. PL-x 413/2020 - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Codului Silvic 
din 2008 
  2. PL-x 448/2020 - Proiect de Lege privind instituirea zilei de 4 mai ca Ziua naţională a 
medierii şi mediatorilor 
  3. Pl-x 451/2020 - Propunere legislativă privind unele măsuri privind buna organizare şi 
desfăşurare a alegerilor locale din anul 2020 
  4. PL.x 473/2020 - Proiect de Lege pentru completarea art.7 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbru 
  5. PL-x 484/2020 - Propunere legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă 
nr.23/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului 
achiziţiilor publice 
  6. PL-x 512/2020 - Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.303/2008 
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.7/2008 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei Guvernului nr.39/2005 privind cinematografia 
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  7. PL-x 514/2020 - Proiect de Lege privind completarea Legii nr.145/2014 pentru stabilirea 
unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol 
  8. PL-x 521/2020 - Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.364/2004 
privind organizarea şi funcţionarea poliţiei judiciare 
  9. PL.x 525/2020 - Proiect de Lege privind prevenirea, combaterea şi distrugerea buruienii 
ambrozia 
  10. PL-x 562/2020 - Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea monumentelor de 
for public nr.120/2006 
  11. PL.x 565/2020 - Propunere legislativă pentru completarea anexei nr.2 la Legea 
nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte 
normative 
  12. PL-x 566/2020 - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.135/2020 privind stabilirea datei alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale 
din anul 2020, precum şi a unor măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a acestora 
 

SESIZĂRI ÎN FOND 
 
  13. PL-x 362/2020 - Propunere legislativă pentru completarea şi modificarea Legii 
nr.155/2010 privind Poliţia Locală 
  14. PL-x 602/2020 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.152/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în vederea extinderii 
categoriilor de plăţi care pot fi efectuate prin intermediul Sistemului naţional electronic de plată 
online 
  15. PL.x 622/2020 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.158/2020 pentru aprobarea Programului de finanţare „Fondul de acţiune în domeniul 
managementului energiei durabile” 
  16. PL-x 640/2020 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.156/2020 privind unele măsuri pentru susţinerea dezvoltării teritoriale a localităţilor urbane 
şi rurale din România cu finanţare din fonduri externe nerambursabile 
 17. PL-x 642/2020 - Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii cadastrului şi 
a publicităţii imobiliare nr.7/1996, precum şi pentru modificarea art.121 din Legea fondului 
funciar 18/1991 
 
 La punctul 1 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat negativ cu 
unanimitate de voturi. 
 La punctul 2 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat negativ cu 
majoritate de voturi. 
 La punctul 3 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat negativ cu 
unanimitate de voturi. 
 La punctul 4 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu 
majoritate de voturi. 
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 La punctul 5 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat negativ cu 
unanimitate de voturi. 
 La punctul 6 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat negativ cu 
unanimitate de voturi. 
 La punctul 7 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat negativ cu 
majoritate de voturi. 
 La punctul 8 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat negativ cu 
unanimitate de voturi. 
 La punctul 9 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat negativ cu 
majoritate de voturi. 
 La punctul 10 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat negativ cu 
unanimitate de voturi. 
 La punctul 11 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat negativ cu 
majoritate de voturi. 
 La punctul 12 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat negativ cu 
majoritate de voturi. 
 La punctul 13 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 
întocmirea unui raport preliminar de respingere. 
 La punctul 14 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 
întocmirea unui raport preliminar de adoptare. 
 La punctul 15 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 
întocmirea unui raport preliminar de adoptare. 
 La punctul 16 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 
întocmirea unui raport preliminar de adoptare cu un amendament admis. 
 La punctul 17 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, 
întocmirea unui raport preliminar de adoptare cu amendamente admise și un amendament 
respins.  
 
 La ședința  online a comisiei din ziua de 26 octombrie a.c., din numărul de 24 membri ai 
Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului și-au înregistrat prezenţa 23 
deputaţi, după cum urmează: 
 
 Doamna deputat Fădor Angelica (PNL), doamna deputat Bucura-Oprescu Simona (PSD), 
domnul deputat Floroiu Ionel (PSD), domnul deputat Petrea Gabriel (PRO România), domnul 
deputat Seres Denes (UDMR), domnul deputat Nicolae Andrei (PSD), domnul deputat Șovăială 
Constantin (PNL), domnul deputat Avram Constantin (PSD), 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 Leoreanu Laurențiu -Dan (PNL), domnul deputat Mușoiu 
Ștefan (PSD), domnul deputat Nechifor Cătălin-Ioan (PRO România), domnul deputat Palăr 
Ionel (PNL), 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 Țachianu Marian (PSD) și domnul depu tat Ursu Răzvan-
Ion (PSD). 
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 Domnul deputat Korodi Attila (UDMR) nu a participat la ședința online a comisiei. 
 La sediul Camerei Deputaților au fost prezenți doamna deputat Fădor Angelica (PNL), 
doamna deputat Bucura-Oprescu Simona (PSD), domnul deputat Sereș Denes (UDMR), 
domnul deputat Nicolae Andrei (PSD), domnul deputat Șovăială Constantin (PNL), domnul 
deputat domnul deputat Cojocaru Petru-Bogdan (PSD), domnul deputat Leoreanu Laurențiu -
Dan (PNL),  domnul deputat Mușoiu Ștefan (PSD), domnul deputat Pal ăr Ionel (PNL), doamna 
deputat Popescu Mariana-Venera (Minorități), domnul deputat Rădulescu Cătălin -Marian 
(PSD), domnul deputat Roman Florin-Claudiu (PNL) și domnul deputat Ursu Răzvan -Ion 
(PSD).  
 
 
 

PREŞEDINTE, 

ANGELICA FĂDOR 

SECRETAR, 

  ANDREI NICOLAE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit: 
Expert parlamentar, Sergiu-Vlad PAHONŢU 
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