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COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ ŞI  

AMENAJAREA TERITORIULUI  
 
 

 
PROCES VERBAL 

din zilele de 16 și 18 februarie 2021 
 
 Comisia pentru administraţie publică și amenaja rea teritoriului şi-a desfăşurat lucrările în 
zilele de 16 și 18 februarie 2021. 
  
 La ședința  online a comisiei din ziua de 16 februarie a.c., din numărul de 28 membri ai 
Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului și-au înregistrat prezenţa 28 
deputaţi. La sediul Camerei Deputaților au fost prezenți  doamna deputat Bucura-Oprescu 
Simona (PSD), domnul deputat Avrămescu Gabriel-Ioan (PNL), doamna deputat Fădor 
Angelica (PNL), domnul deputat Seres Denes (UDMR), domnul deputat Flucuș Dumit ru 
(PNL), domnul deputat Tuhuț Radu -Marcel (PSD), domnul deputat Apostol Alin-Gabriel 
(USR PLUS) domnul deputat Axinia Adrian-George (AUR), domnul deputat Blaga Daniel-
Codruț (USR PLUS), domnul deputat Chirilă Virgil Alin (PSD), doamna deputat Ciofu 
Cătălina (PNL), domnul deputat Floroiu Ionel (PSD), domnul deputat Gîdei Laurențiu -Viorel 
(PSD), doamna deputat Goleac Nicoleta-Matilda (PSD), domnul deputat Ivan Bogdan-Gruia 
(PSD), domnul deputat Kiss Janos (PNL), domnul deputat Leoreanu Laurențiu -Dan (PNL), 
domnul deputat Lungu Romeo-Daniel (PSD), domnul deputat Nagy Szabolcs (UDMR), 
doamna deputat Peța -Ștefănescu Eliza-Mădălina (PSD), domnul deputat Rusu Daniel-
Gheorghe (AUR), doamna deputat Stănescu Vetuța (PNL), domnul deputat Șandru Cosmin 
(PNL) și domnul deputat Țachianu Marian (PSD). 
 
 La lucrările comisiei din ziua de 18 februarie a.c., din numărul de 28 membri ai Comisiei 
pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului și-au înregistrat prezenţa 24 deputaţi, 
neparticipând la lucrările comisiei doamna deputat Cambera Oana-Alexandra (USR PLUS), 
domnul deputat Apostol Alin-Gabriel (USR PLUS), domnul deputat Benga Tudor-Vlad (USR 
PLUS) și domnul deputat Blaga Daniel-Codruț (USR PLUS). 
  
 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 16 februarie 
a.c., lucrările au fost conduse de doamna deputat Simona Bucura-Oprescu, preşedintele 
comisiei.  

Bucureşti,  22 februarie 2021 

nicoleta.toma
Conform cu originalul
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 Doamna președinte Simona Bucura-Oprescu 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 9/2021 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.165/2020 privind mandatul acordat ministerelor pentru identificarea, selectarea şi rezervarea 
imobilelor destinate ca sedii ale unor agenţii sau centre europene nou înfiinţate 
  2. PL-x 10/2021 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.169/2020 privind completarea art.3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.63/2020 
pentru organizarea şi desfăşurarea unor campanii de informare publică în contextul situaţiei 
epidemiologice determinate de răspândirea COVID-19 
  3. PL-x  14/2021 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.174/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care reglementează 
activitatea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, în contextul crizei 
provocate de COVID-19 
  4. PL-x 18/2021 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.178/2020 pentru modificarea Legii nr.84/1992 privind regimul zonelor libere 
  5. PL-x 19/2021 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.179/2020 privind instituirea unor măsuri pentru asigurarea resurselor umane necesare 
instituţiilor din cadrul sistemului naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională, 
Ministerului Sănătăţii şi unităţilor subordonate, unităţilor sanitare şi serviciilor de asistenţă 
socială în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului 
SARS-CoV-2 
  6. PL.x 21/2021 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.181/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare, pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative precum şi pentru prorogarea unor termene 
  7. PL.x 24/2021 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.185/2020 pentru modificarea şi completarea art.1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.5/2019 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unei 
cantităţi de păcură necesare asigurării, pe perioada de iarnă, a agentului termic pentru 
încălzirea populaţiei din municipiul Drobeta-Turnu Severin, judeţul Mehedinţi 
  8. PL-x  26/2021 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.187/2020 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.144/2020 privind unele 
măsuri pentru alocarea de fonduri externe nerambursabile necesare desfăşurării în condiţiile de 
prevenţie a activităţilor didactice aferente anului şcolar/universitar 2020/2021 în contextul 
riscului de infecţie cu coronavirus SARS-CoV-2 
  9. PL-x 27/2021 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.188/2020 privind unele măsuri temporare necesare pentru exercitarea funcţiei de conducător 
al compartimentului financiar contabil din administraţia publică centrală 
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  10. PL.x 30/2021 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.191/2020 pentru prelungirea termenelor privind depunerea unor documente prevăzute în 
sarcina asociaţiilor şi fundaţiilor, precum şi a persoanelor juridice înregistrate în registrul 
comerţului 
  11. PL-x 39/2021 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.203/2020 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în 
extravilan 
  12. PL.x 41/ 2021 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.200/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.60/2019 
privind reglementarea unor măsuri pentru stingerea unor obligaţii fiscale şi bugetare, precum şi 
unele măsuri referitoare la obligaţiile de plată aferente împrumuturilor din venituri din 
privatizare şi împrumuturilor contractate de statul român de la instituţii de credit şi 
subîmprumutate operatorilor economici 
 

SESIZĂRI ÎN FOND 
 
  13. PL-x 30/2019 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.99/2018 pentru modificarea Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate 
publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local 
  14. PLx 99/2020 - Proiect de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.21/2020 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.19/2002 privind unele 
măsuri pentru constituirea şi utilizarea fondului locativ de protocol şi bunuri mobile din 
domeniul public al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome ”Administraţia 
Patrimoniului Protocolului de Stat” 
  15. PL-x 660/2020 - Propunere legislativă privind instituirea Programului naţional de 
prevenire şi gestionare a înmulţirii populaţiei de câini fără stăpân 
 
 La punctul 1 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.165/2020 privind mandatul acordat ministerelor pentru 
identificarea, selectarea şi rezervarea imobilelor destinate ca sedii ale unor agenţii sau centre 
europene nou înfiinţate (PL-x 9/2021), având ca obiect de reglementare crearea cadrului legal 
prin care statul român să realizeze demersurile şi să ia măsurile necesare pentru a identifica, 
selecta şi rezerva un imobil pentru stabilirea sediului Centrului European de competenţe 
industriale, tehnologice şi de cercetare în domeniul securităţii cibernetice şi pentru elaborarea, 
finalizarea şi depunerea dosarului de candidatură a României. Ministerul Transporturilor, 
Infrastructurii şi Comunicaţiilor este instituţia mandatată de statul român să îndeplinească 
aceste atribuţii, sens în care va urmări: identificarea unui imobil, proprietate publică sau 
privată a statului, situat pe teritoriul României, care să corespundă cerinţelor solicitate 
destinaţiei de sediu al structurii/agenţiei ce urmează a fi înfiinţată, iniţierea unei proceduri 
transparente şi nediscriminatorii de selecţie şi rezervare pe piaţa imobiliară a clădirii necesare, 
pe baza condiţiilor prevăzute în procedură, în situaţia în care nu este identificat un imobil din 
proprietatea statului care să corespundă cerinţelor solicitate, derularea oricăror alte activităţi 
subsecvente elaborării, finalizării şi depunerii dosarului de candidatură a României privind 
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găzduirea sediului Centrului European de competenţe industriale, tehnologice şi de cercetare în 
domeniul securităţii cibernetice. 
 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 proiectul de lege. 
 Supus dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea 
unui aviz favorabil. 
  
 La punctul 2 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.169/2020 privind completarea art.3 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.63/2020 pentru organizarea şi desfăşurarea unor campanii de 
informare publică în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea COVID-19 
(PL-x 10/2021), având ca obiect de reglementare completarea art.3 din Ordonanţa de urgenţă 
a Guvernului nr.63/2020, în sensul ca, în situaţia în care sumele prevăzute pentru campaniile 
de informare publică nu se utilizează integral, pe categorii de furnizori de servicii media şi în 
procentele prevăzute la art.3, să se creeze cadrul legal pentru redistribuirea sumelor rămase 
necheltuite, celorlalte categorii de furnizori de servicii media sau între servicii, în cadrul 
aceleiaşi categorii. În acest sens, se introduce o nouă reglementare care prevede că sumele din 
bugetul prevăzut total al campaniilor media pot fi redistribuite între categoriile de servicii 
media prevăzute la alin.(1) sau între servicii, în cadrul aceleiaşi categorii, la propunerea 
motivată a Autorităţii pentru Digitalizarea României, cu încadrarea în bugetul aprobat, în 
funcţie de cererile furnizorilor media validate în cadrul campaniei de informare publică şi de 
disponibilităţile bugetare înregistrate la data de 1 octombrie 2020, pe fiecare categorie de 
servicii prevăzută la alin.(1) lit.a)-f). 
 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 proiectul de lege, Consiliul Economic și Social avizează 
favorabil proiectul de lege. 
 Supus dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, întocmirea unui 
aviz favorabil.  
 
 La punctul 3 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.174/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative care reglementează activitatea de sprijin financiar din fonduri externe 
nerambursabile, în contextul crizei provocate de COVID-19 (PL-x  14/2021), având ca obiect 
de reglementare modificarea şi completarea unor acte normative care reglementează 
activitatea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, în contextul crizei 
provocate de COVID-19. Astfel, demersul legislativ urmăreşte amendarea următoarelor acte 
normative: Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.130/2020, Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.84/2020, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.133/2020, Ordonanţa de urgenţă 
a Guvernului nr.43/2020, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.156/2020, Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.115/2020, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.144/2020, Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr.34/2014. 
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 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 proiectul de ordonanță de urgență. 
 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 privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.178/2020 pentru modificarea Legii nr.84/1992 privind 
regimul zonelor libere (PL-x 18/2021), având ca obiect de reglementare modificarea Legii 
nr.84/1992. Potrivit expunerii de motive, intervenţiile normative preconizate au în vedere 
crearea cadrului normativ necesar pentru adoptarea unei hotărâri de Guvern, în vederea 
extinderii regimului de zonă liberă pe suprafaţa zonei Midia, a portului Constanţa. Extinderea 
regimului de zonă liberă va conduce la atragerea de noi investiţii şi crearea de noi locuri de 
muncă, îmbunătăţirea competitivităţii economice la nivel regional şi european, atragerea şi 
securizarea fluxurilor de marfă. 
 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 proiectul de ordonanță de urgență. 
 Supus dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea 
unui aviz favorabil. 
 
 La punctul 5 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.179/2020 privind instituirea unor măsuri pentru 
asigurarea resurselor umane necesare instituţiilor din cadrul sistemului naţional de apărare, 
ordine publică şi securitate naţională, Ministerului Sănătăţii şi unităţilor subordonate, unităţilor 
sanitare şi serviciilor de asistenţă socială în contextul situaţiei epidemiologice determinate de 
răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 (PL-x 19/2021), având ca obiect de reglementare 
menţinerea în activitate a personalului angajat fără concurs potrivit prevederilor art.6 şi 16 din 
anexa nr.l la Decretul Preşedintelui României nr.195/2020 privind instituirea stării de urgenţă 
pe teritoriul României, ori, după caz, ale art.9 şi 25 din anexa nr.1 la Decretul Preşedintelui 
României nr.240/2020 privind prelungirea stării de urgenţă pe teritoriul României, în 
instituţiile din cadrul sistemului naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională, din 
Ministerul Sănătăţii si unităţile subordonate, din unităţile sanitare şi din serviciile de asistenţă 
socială, pentru o perioadă corespunzătoare celei prevăzute la art.27 alin.(1) din Legea 
nr.55/2020, respectiv pentru o durată determinată ce nu poate depăşi 30 de zile de la data 
încetării stării de alertă. 
 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 proiectul de ordonanță de urgență, Consiliul Economic și 
Social avizează favorabil proiectul de ordonanță de urgență. 
 Supus dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea 
unui aviz favorabil. 
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 La punctul 6 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.181/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare, pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative precum şi pentru prorogarea unor termene 
(PL.x 21/2021), având ca obiect de reglementare aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.181/2020, prin care se adoptă unele măsuri fiscale în domeniul impozitului 
specific unor activităţi, impozitului/taxei pe clădiri şi al caselor de marcat electronice, precum 
şi măsuri de înlesnire la plată pentru obligaţiile bugetare datorate după declararea stării de 
urgenţă, administrate de organul fiscal central. De asemenea, se modifică şi se completează o 
serie de acte normative, respectiv Legea nr.162/2017, Ordonanţa Guvernului nr.6/2019, Legea 
nr.227/2015 precum şi Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.8/2016. Prin derogare de la 
prevederile art.23 alin.(2) din Legea responsabilităţii fiscal-bugetare nr.69/2010, în anul 2020 
se pot aproba mai mult de două rectificări bugetare. 
 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 proiectul de ordonanță de urgență cu observații și propuneri. 
 Supus dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea 
unui aviz favorabil. 
 
 La punctul 7 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.185/2020 pentru modificarea şi completarea art.1 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.5/2019 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, 
sub formă de împrumut, a unei cantităţi de păcură necesare asigurării, pe perioada de iarnă, a 
agentului termic pentru încălzirea populaţiei din municipiul Drobeta-Turnu Severin, judeţul 
Mehedinţi (PL.x 24/2021), având ca obiect de reglementare modificarea şi completarea art.1 
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.5/2019. Potrivit expunerii de motive, pentru a se 
evita întreruperea furnizării de energie termică din cauza lipsei de disponibilităţi băneşti 
necesare achiziţionării combustibilului energetic, proiectul propune scoaterea din stocurile 
disponibile păstrate în rezervele de stat, cu titlu de împrumut, până la data de 31 octombrie 
2021, a cantităţii de 26.000 tone păcură, necesară asigurării, pe perioada de iarnă, a agentului 
termic pentru încălzirea populaţiei din municipiul Drobeta-Turnu Severin, judeţul Mehedinţi. 
 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 proiectul de ordonanță de urgență cu observații și propuneri. 
 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.187/2020 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.144/2020 privind unele măsuri pentru alocarea de fonduri externe 
nerambursabile necesare desfăşurării în condiţiile de prevenţie a activităţilor didactice aferente 
anului şcolar/universitar 2020/2021 în contextul riscului de infecţie cu coronavirus SARS-
CoV-2 (PL-x  26/2021), având ca obiect reglementarea unor măsuri de sprijin, decontate din 
fonduri externe nerambursabile alocate în cadrul Programului Operaţional Competitivitate şi a 
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Programului Operaţional Infrastructură Mare, pentru desfăşurarea în bune condiţii a 
activităţilor didactice aferente anului şcolar 2020/2021, necesare în cadrul procesului 
educaţional, atât pentru elevi şi studenţi cât şi pentru cadrele didactice, în contextul pandemiei 
cauzată de virusul SARS-Cov-2. Demersul legislativ are drept scop evitarea unei creşteri 
rapide a infecţiei cu virusul SARS-Cov-2 dar şi crearea condiţiilor adecvate desfăşurării 
activităţilor didactice, în acest context, prin achiziţionarea de echipamente/dispozitive 
electronice mobile, în principal de tipul tabletelor pentru uz şcolar, necesare desfăşurării 
activităţii didactice în mediul on-line, precum şi achiziţionarea de echipamente de protecţie 
medicală, dezinfectanţi şi containere mobile sanitare. 
 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 proiectul de ordonanță de urgență. 
 Supus dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 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.188/2020 privind unele măsuri temporare necesare 
pentru exercitarea funcţiei de conducător al compartimentului financiar contabil din 
administraţia publică centrală (PL-x 27/2021), având ca obiect de reglementare instituirea 
unei derogări de la prevederile, art.19 din Legea nr.500/2002, urmărindu-se ca, în perioada 
2020-2021, pe durata stării de alertă sau a instituirii stării de urgenţă, postul de conducător al 
compartimentului financiar-contabil să poată fî ocupat şi de persoane care nu fac dovada 
deţinerii certificatului de atestare a cunoştinţelor dobândite în domeniul Sistemului European 
de Conturi. 
 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 proiectul de lege. 
 Supus dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, întocmirea unui 
aviz favorabil. 
 
 La punctul 10 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.191/2020 pentru prelungirea termenelor privind 
depunerea unor documente prevăzute în sarcina asociaţiilor şi fundaţiilor, precum şi a 
persoanelor juridice înregistrate în registrul comerţului (PL.x 30/2021), având ca obiect de 
reglementare asigurarea îndeplinirii obligaţiilor referitoare la beneficiarul real de către 
asociaţii şi fundaţii, precum şi de către persoanele juridice înregistrate în Registrul Comerţului, 
în sensul stabilirii unui termen limită de conformare în vederea depunerii documentelor 
prevăzute la art.62 alin.(1) şi respectiv, art.63 din Legea nr.129/2019. 
 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 proiectul de ordonanță de urgență cu observații și propuneri. 
 Supus dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea 
unui aviz favorabil. 
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 La punctul 11 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.203/2020 privind unele măsuri de reglementare a 
vânzării terenurilor agricole situate în extravilan (PL-x 39/2021), având ca obiect de 
reglementare stabilirea condiţiilor de înstrăinare a terenurilor agricole situate în extravilan 
pentru care au fost depuse şi înregistrate până la data de 13 octombrie 2020 inclusiv, cererile 
de afişare a ofertei de vânzare, la autorităţile publice locale din raza unităţii administrativ-
teritoriale unde se află respectivele terenuri. 
 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 negativ proiectul de ordonanță de urgență. 
 Supus dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, întocmirea unui 
aviz favorabil. 
 
 La punctul 12 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.200/2020 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.60/2019 privind reglementarea unor măsuri pentru 
stingerea unor obligaţii fiscale şi bugetare, precum şi unele măsuri referitoare la obligaţiile de 
plată aferente împrumuturilor din venituri din privatizare şi împrumuturilor contractate de 
statul român de la instituţii de credit şi subîmprumutate operatorilor economici (PL.x 
41/2021), având ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.60/2019 în sensul extinderii sferei de stingere a obligaţiilor fiscale şi bugetare 
şi atribuirii unui caracter de generalitate al actului. Astfel, proiectul de act normativ vizează 
instituirea pârghiilor legale necesare stingerii obligaţiilor fiscale şi bugetare administrate de 
instituţii ale administraţiei publice centrale, prin luarea în considerare a beneficiului statului 
deţinător de participaţii în sensul legii şi deciziilor Curţii Constituţionale, rezultat prin 
preluarea în plată a unor active funcţionale necesar a fi reintroduse în circuitul economic cu 
respectarea principiului creditorului privat prudent. Conform proiectului, bunurile aferente 
activelor funcţionale energetice sau activelor funcţionale industriale, care sunt grevate de alte 
sarcini sau garanţii, în afara celor instituite de instituţia administraţiei publice centrale 
creditoare nu pot constitui obiectul prezentei ordonanţe de urgenţă decât cu acordul 
creditorului, exprimat în scris. 
 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 proiectul de ordonanță de urgență cu observații și propuneri, 
Consiliul Economic și Social  avizează favorabil proiectul de ordonanță de urgență. 
 Supus dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, întocmirea unui 
aviz favorabil. 
 
 La punctul 13 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.99/2018 pentru modificarea Legii nr.255/2010 privind 
exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes 
naţional, judeţean şi local (PL-x 30/2019), având ca obiect de reglementare modificarea Legii 
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nr.255/2010, în vederea extinderii domeniului de aplicare al acesteia şi asupra lucrărilor din 
domeniile sănătăţii, învăţământului şi sportului şi abilitarea tuturor unităţilor administrativ-
teritoriale din România de a realiza exproprieri pentru cauză de utilitate publică în domeniile 
reglementate de lege. 
 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 proiectul de lege. 
 Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului a fost sesizată pentru 
dezbatere în fond și întocmirea unui raport comum cu Comisia juridică, de disciplină și 
imunități. 
 Supus dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, întocmirea unui 
raport suplimentar de adoptare în forma adoptată de Senat. 
 
 La punctul 14 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege privind respingerea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.21/2020 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului 
nr.19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea şi utilizarea fondului locativ de protocol şi 
bunuri mobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome 
”Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat” (PLx 99/2020), având ca obiect de 
reglementare modificarea literei c) a art.2 din Ordonanţa Guvernului nr.19/2002 în sensul 
extinderii sferei subiectelor de drept care beneficiază de baza materială destinată activităţii de 
reprezentare şi protocol pentru realizarea activităţilor specifice. Astfel, se impune includerea 
acelor entităţi juridice, subiecte de drept public, care desfăşoară activităţi de interes naţional, 
prin promovarea valorilor şi intereselor statului român la cele mai înalte cerinţe de reprezentare 
şi protocol, pentru marile personalităţi politice, diplomatice culturale şi ştiinţifice de peste 
hotare, în categoria celor care au vocaţia legală de a accede la utilizarea unor imobile 
reprezentative în consonanţă cu cerinţele de protocol specific. 
 S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor ordinare, Camera 
Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a adoptat respingerea ordonanței de urgență,  
Consiliul Legislativ avizează negativ proiectul de lege. 
 Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului a fost sesizată pentru 
dezbatere în fond și întocmirea unui raport comum cu Comisia juridică, de disciplină și 
imunități. 
 Supus dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, amânarea 
proiectului de Lege. 
 
 La punctul 15 al ordinii de zi, a fost prezenă propunerea legislativă privind instituirea 
Programului naţional de prevenire şi gestionare a înmulţirii populaţiei de câini fără stăpân (PL-
x 660/2020), având ca obiect de reglementare instituirea Programului naţional de prevenire şi 
gestionare a înmulţirii populaţiei de câini fără stăpân, ca instrument pus la dispoziţia tuturor 
autorităţilor administraţiei publice locale, prin care se creaza cadrul normativ ca acestea să 
poată interveni, în colaborare cu Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa 
Alimentelor, cu medicii veterinari cu liberă practică de pe raza teritorială a respectivei 
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autorităţi publice, precum şi cu societatea civilă, în scopul prevenirii înmulţirii populaţiei de 
câini fără stăpân. 
 S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor ordinare, Camera 
Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a respins propunerea legislativă, Consiliul 
Legislativ avizează negativ propunerea legislativă, Consiliul Economic și Social  avizează 
favorabil propunerea legislativă. 

Comisia pentru administrație publică și am enajarea teritoriului a fost sesizată pentru 
dezbatere în fond și întocmirea unui raport comum cu Comisia pentru agricultură, silvicultură, 
industrie și servicii specifice. 
 Supus dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, întocmirea unui 
raport comun de respingere. 
 
 Având în vedere solicitarea doamnei președinte Simona Bucura -Oprescu din cadrul 
ședinței comisiei din data de 9 februarie cu privire la reconstituirea grupului de lucru pentru 
inițiativele legislative privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari 
și administrarea condominiilor, membrii comisiei au stabilit următoarea comonență a grupului 
de lucru: doamna deputat Goleac Nicoleta (PSD), domnul deputat Kiss Janos (PNL), doamna 
deputat Ciofu Cătălina (PNL), domnul deputat Nagy Szabolcs (UDMR),  domnul deputat 
Nacov Gheorghe (Minorități), domnul deputat Rusu Daniel (AUR), domnul deputat Axinia 
Adrian (AUR), doamna deputat Oana Cambera (USR PLUS), domnul deputat Alin Apostol 
(USR PLUS). 
 
 Doamna președinte Simona Bucura-Oprescu a comunicat membrilor comisiei necesitatea 
constituirii unui grup de lucru pentru inițivele legislative privind dezvoltarea durabilă. În acest 
sens, urmează ca membrii comisiei care doresc să facă parte din acest grup de lucru, să 
comunice acest lucru secretarilor comisiei. 
 
 În zilele de 17 și 18 februarie a.c., lucrările s-au desfăşurat în cadrul grupurilor de lucru 
constituite în vederea studierii proiectelor de lege şi a altor documente înregistrate la Comisie. 
 
 

PREŞEDINTE, 

SIMONA BUCURA-OPRESCU 

SECRETAR, 

  DUMITRU FLUCUȘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit: 
Expert parlamentar, Sergiu-Vlad PAHONŢU 


