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 Comisia pentru administraţie publică și amenajarea teritoriului şi -a desfăşurat lucrările în 
zilele de 2 și 3 noiembrie 2020. 
 
 Şedinţa online a Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului a avut loc 
în data de 2 noiembrie 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: 
 

SESIZĂRI ÎN FOND 
 
  1. PLx 509/2019 - Proiect de Lege pentru recunoaşterea oraşului Iaşi drept iniţiator al 
Revoluţiei Române din decembrie 1989 
  2. PL-x 193/2020 - Proiect de Lege privind regimul ariilor naturale protejate urbane şi 
conservarea biodiversităţii urbane 
  3. PL-x 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 
  4. PL.x 597/2020 - Proiect de Lege privind transmiterea unui imobil din domeniul public al 
statului şi din administrarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării, în domeniul public al 
Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti şi în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 al 
Municipiului Bucureşti 
  5. PL-x 610/2020 - Proiect de Lege privind instituirea zilei de 3 iunie ca Ziua naţională a 
bicicletei 
  6. PL.x 643/2020 - Proiect de Lege privind transmiterea unor bunuri imobile destinate 
activităţilor de asistenţă sanitar-veterinară, aflate în proprietatea privată a statului, din 
administrarea Agenţiei Domeniilor Statului în administrarea consiliilor locale, precum şi pentru 
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abrogarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.89/2004 privind vânzarea bunurilor imobile 
în care se desfăşoară activităţi de asistenţă sanitar-veterinară 
  7. PL-x 653/2020 - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale 
  8. PL-x 655/2020 - Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.145/2014 
pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol şi pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.28/2008 privind registrul agricol 
 9. PL-x 658/2020 - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.1 din Legea 
nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii 
 
 La punctul 1 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, 
întocmirea unui raport preliminar de respingere. 
 
 La punctul 2 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost amânat cu unanimitate de 
voturi. 
 
 La punctul 3 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, 
întocmirea unui raport preliminar de respingere cu amendamente de tehnică legislativă. 
 
 La punctul 4 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost amânat cu unanimitate de 
voturi. 
 
 La punctul 5 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, 
întocmirea unui raport de adoptare. 
 
 La punctul 6 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, 
întocmirea unui raport preliminar de adoptare în forma adoptată de Senat. 
 
 La punctul 7 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, 
întocmirea unui raport de adoptare cu amendamente admise. 
 
 La punctul 8 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, 
întocmirea unui raport preliminar de respingere. 
 
 La punctul 9 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 
întocmirea unui raport preliminar de respingere. 
  
 Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului și Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi  și-au desfășurat lucrările în ședință  comună online, în data de 3 
noiembrie a.c. Lucrările au fost conduse de domnul deputat Halici Nicușor (PSD), președintele 
Comisiei juridică, de disciplină şi imunităţi. 
 Domnul președinte Halici Nicușor a supus la vot ordinea de zi a comisiei.  
 Ordinea de zi a comisiei a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 
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 Pe ordinea de zi a şedinţei comune online a figurat următoarea sesizare în fond: 
 
 PL-x  641/2019 - Proiect de Lege privind unele măsuri de regim fiscal derogatoriu aplicabil 
anumitor terenuri, construcţii edificate pe acestea şi anumitor activităţi economice autorizate 
 
 La punctul înscris pe ordinea de zi a ședinței comune online , membrii celor două comisii 
au hotărât, cu majoritate de voturi, întocmirea unui raport comun suplimentar preliminar 
de adoptare cu amendamente admise și respinse. 
 
 La șe dința online a comisiei din ziua de 2 noiembrie a.c., din numărul de 22 membri ai 
Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului și-au înregistrat prezenţa 22 
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) și domnul deputat Ursu Răzvan-Ion (PSD). 
 La sediul Camerei Deputaților au fost prezenți doamna deputat Fădor Angelica (PNL), 
doamna deputat Bucura-Oprescu Simona (PSD), domnul deputat Nicolae Andrei (PSD), 
domnul deputat Șovăială Constantin (PNL), domnul deputat Leoreanu Laurențiu -Dan (PNL),  
domnul deputat Mușoiu Ștefan (PSD), doamna deputat Popescu Mariana -Venera (Minorități), 
domnul deputat Rădulescu Cătălin-Marian (PSD) și domnul deputat Ursu Răzvan-Ion (PSD). 
 
 La ședința  comună online a comisiei din ziua de 3 noiembrie a.c., din numărul de 22 
membri ai Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului și-au înregistrat 
prezenţa 22 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 
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Cătălin-Marian (PSD), domnul deputat Roman Florin-Claudiu (PNL), domnul deputat Suciu 
Vasile-Daniel (PSD) și domnul deputat Ursu Răzvan-Ion (PSD). 
 La sediul Camerei Deputaților au fost prezenți doamna deputat Fădor Angelica (PNL), 
doamna deputat Bucura-Oprescu Simona (PSD), domnul deputat Nicolae Andrei (PSD), 
domnul deputat Șovăială Constantin (PNL), domnul deputat Avram Constantin (PSD), domnul 
deputat Leoreanu Laurențiu -Dan (PNL),  domnul deputat Mușoiu Ștefan (PSD), 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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