
 

       
Parlamentul României    

Camera Deputaţilor  
COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ ŞI  

AMENAJAREA TERITORIULUI  
 
 

 
PROCES VERBAL 

din ziua de 19 mai 2020 
 
 Comisia pentru administraţie publică și amenajarea teritoriului şi -a desfăşurat lucrările în 
ziua de 19 mai 2020. 
  
 La ședința online a comisiei din ziua de 19 mai a.c., din numărul de 27 membri ai 
Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului și-au înregistrat prezenţa 24 
deputaţi, neparticipânt la șe dința comisiei domnul deputat Nechifor Cătălin-Ioan (PRO 
Europa), domnul deputat Palăr Ionel (PNL) și domnul deputat Țachianu Marian (PSD). La 
sediul Camerei Deputaților au fost prezenți  doamna deputat Angelica Fădor (PNL), domnul 
deputat Petrea Gabriel (PRO Europa), domnul deputat Leoreanu Laurențiu-Dan (PNL), domnul 
deputat Rădulescu Cătălin-Marian (PSD), domnul deputat Roman Florin-Claudiu (PNL) și 
domnul deputat Ursu Răzvan-Ion (PSD).   
 
 Şedinţa online a Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului a avut loc 
în data de 19 mai 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: 

 
  PL-x 527/2019 - Proiect de Lege privind trecerea unor bunuri imobile din domeniul public 
al statului şi din administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" - Administraţia 
Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral în domeniul public al comunelor Ceatalchioi şi Crişan, 
judeţul Tulcea 
 
 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,  20 mai 2020 

nicoleta.toma
Original
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AVIZE 
 
  1. PLx 56/2020 - Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.230 din 7 iunie 2006 a 
serviciului de iluminat public 
  2. PL-x 89/2020 - Proiect de Lege pentru modificarea art.930 din Legea nr.287/2009 
privind Codul civil şi pentru completarea art.41 din Legea nr.7/1996 a cadastrului şi a 
publicităţii imobiliare 
  3. PL-x 129/2020 - Proiect de Lege privind monitorizarea electronică în cadrul unor 
proceduri judiciare şi execuţional penale 
  4. PL-x 200/2020 - Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.61/1991 
pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi 
liniştii publice 
  5. PL-x 203/2020 - Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.272/2004 
privind protecţia şi promovarea drepturilor copiilor 
  6. PL-x 206/2020 - Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.379/2003 privind regimul 
mormintelor şi operelor comemorative de război 
  7. PL.x 208/2020 - Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.227 din 8 
septembrie 2015 privind Codul fiscal 
  8. PL.x 209/2020 - Proiect de Lege privind meşteşugarii tradiţionali din România 
  9. PL-x 217/2020 - Proiect de Lege privind măsurile de siguranţă cu caracter medical şi 
statutul spitalelor de psihiatrie şi pentru măsuri de siguranţă 
  10. PL-x 219/2020 - Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.61/1991 
pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi 
liniştii publice 
  11. PLx 220/2020 - Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.186 din 9 mai 2003 privind susţinerea şi promovarea 
culturii scrise 
 

SESIZĂRI ÎN FOND 
 
  12. PLx 196/2020 - Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.215/2016 privind 
ceremoniile oficiale 
  13. PL-x  205/2020 - Proiect de Lege pentru declararea municipiului Iaşi ”Oraş - martir al 
Revoluţiei din Decembrie 1989” 
  14. PL-x  207/2020 - Proiect de Lege privind declararea oraşului Dragomireşti din judeţul 
Maramureş, "ORAŞ MARTIR" în lupta anticomunistă 
 
 
 La punctul 1 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege pentru modificarea Legii 
nr.230 din 7 iunie 2006 a serviciului de iluminat public (PLx 56/2020), având ca obiect de 
reglementare modificarea alin.(2) al art.2 din Legea serviciului de iluminat public 
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nr.230/2006, intervenția legislativă vizând, potrivit Expunerii de motive, includerea 
echipamentelor de supraveghere video în definiția expresiei “sistemul de iluminat public”. 
 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, Consiliul Economic și Social a avizat 
nefavorabil proiectul de lege, Guvernul susține adoptarea acestei inițative legislative. 
 Supus dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu majoritate de 
voturi. 
 
 
 La punctul 2 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege pentru modificarea 
art.930 din Legea nr.287/2009 privind Codul civil şi pentru completarea art.41 din Legea 
nr.7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare (PL-x 89/2020), având ca obiect de 
reglementare modificarea modificarea art.930 din Legea nr.287/2008 privind Codul Civil, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și modificarea art.13 și 
completarea art.41 din Legea nr.7/1996 a cadastrului și a plublicității imobiliare, republicată, 
cu modificările și completările u lterioare. Intervențiile legislative sunt argumentate în 
Expunerea de motive prin faptul că “prin similitudine cu dispozițiile art.13 alin.(16) din legea 
nr.7/1996, care prevede că (...) înscrierea provizorie se face în baza provesului-verbal de 
punere în posesie și a hotărârii comisiei județene de fond funciar privind validarea dreptului de 
proprietate, emise în condițiile legii, iar intabularea dreptului de proprietate urmează a se 
efectua ulterior în condițiile legii. Se impune aplicarea acestui principi u și în cazul 
înregistrărilor sporadice, dat fiind faptul că, în acest caz, nu există o posesie de fapt, ci un 
detentor precar, căruia urmează a-i fi definitivat dreptil la data emiterii titlului de proprietate”. 
 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, Consiliul Economic și Social  a avizat 
favorabil proiectul de lege, Guvernul nu susține adoptarea acestei inițiative legislative în 
forma prezentată. 
 Supus dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost avizat negativ cu unanimitate de 
voturi. 
 
 
 La punctul 3 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost amânat cu unanimitate de 
voturi. 
 
 
 La punctul 4 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de 
convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice (PL-x 200/2020), având ca obiect de 
reglementare modificarea şi completarea Legii nr.61/1991 pentru sancţionarea faptelor de 
încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, republicată, cu 
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modificările și completările ulterioare, în sensul interzicerii, sub sancțiune contravențională, a 
comercializării în magazine și a oferirii cu titlu gratuit de băuturi alcoolice minorilor. 
 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, Consiliul Economic și Social  a avizat 
favorabil proiectul de lege. 
 Supus dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu unanimitate de 
voturi. 
 
 
 La punctul 5 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copiilor (PL-x 
203/2020), având ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr.272/2004 
privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare, 
soluțiile legislative urmărind să accelereze, astfel cum rezultă din cuprinsul Expunerii de 
motive, „reforma structurii de protecție a copilului în România, ameliorând cadrul de ocrotire a 
acestuia”, prin facilitarea și urgentarea “procedurilor de plasare a copilului instituționalizat 
într-o familie, cel mai prielnic mediu pentru creșterea și dezvoltarea sa personală”. 
 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 a avizat favorabil proiectul de lege, Consiliul Economic și Social  a avizat 
favorabil proiectul de lege. 
 Supus dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu unanimitate de 
voturi. 
 
 
 La punctul 6 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege pentru modificarea Legii 
nr.379/2003 privind regimul mormintelor şi operelor comemorative de război (PL-x 
206/2020), având ca obiect de reglementare modificarea Legii nr. 379/2003 privind regimul 
mormintelor și operelor comemorative de război, cu modificările și completările ulterioare, în 
sensul modificării regimului juridic, considerând că aceste bunuri fac parte din domeniul 
public al statului, cu excepția acelora care, la data intrării în vigoare a legii sunt în proprietatea 
privată a unităților administrativ –teritoriale, a persoanelor fizice sau juridice. 
 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 a avizat favorabil proiectul de lege, Consiliul Economic și Social  a avizat 
favorabil proiectul de lege, Guvernul nu susține adoptarea acestei inițiative legislative. 
 Supus dezbaterilor, 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 amânat cu unanimitate de 
voturi. 
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 La punctul 8 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege privind meşteşugarii 
tradiţionali din România (PL.x 209/2020), având ca obiect de reglementare cadrului general  
pentru recunoașterea statutului meșteșugar ilor tradiționali, a drepturilor și îndatoririlor 
acestora, precum și organizarea și funcționarea structurilor reprezentative ale meșteșugarilor 
tradiționali din România, în scopul conservării, protejării, transmiterii, promovării, și punerii în 
valoare a meșteșugurilor și a culturii tradiționale. 
 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, Consiliul Economic și Social  a avizat 
favorabil proiectul de lege, Guvernul nu a transmis un punct de vedere. 
 Supus dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost avizat negativ cu majoritate de 
voturi. 
 
 
 La punctul 9 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege privind măsurile de 
siguranţă cu caracter medical şi statutul spitalelor de psihiatrie şi pentru măsuri de siguranţă 
(PL-x 217/2020), având ca obiect de reglementare instituirea cadrului normativ privind 
organizarea și funcțion area spitalelor de psihiatrie și pentru măsuri de siguranță cu caracter 
medical prevăzute la art. 108 lit. b), art. 109 alin. (2) și (3), precum și la art. 110 din Legea 
286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, respectiv ”i nternarea 
medicală”.  Soluțiile legislative preconizate contribuie, astfel cum rezultă din expunerea de 
motive ”într-o manieră semnificativă, la eficientizarea terapeutică și financiară, la facilitarea 
reintegrării în comunitate și la dezinstituționalizare , asigurând totodată scăderea riscului de 
violență a persoanelor aflate sub incidența măsurilor de siguranță cu caracter medical,  
creșterea siguranței populației și respectarea drepturilor omului și, în special, a persoanelor cu 
dizabilități”. 
 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, Consiliul Economic și Social  a avizat 
favorabil proiectul de lege, Guvernul nu a transmis un punct de vedere. 
 Supus dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu unanimitate de 
voturi. 
 
 
 La punctul 10 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de 
convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice (PL-x 219/2020), având ca obiect de 
reglementare modificarea Legii nr.61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor 
norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, republicată, în sensul stabilirii drept 
contravenție a comercializării sau oferirii cu titlu gratuit de băuturi alcoolice către minori. 
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 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, Consiliului Economic şi Social a avizat 
favorabil proiectul de lege, Guvernul nu a transmis un punct de vedere. 
 Supus dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu unanimitate de 
voturi. 
 
 La punctul 11 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr.186 din 9 mai 2003 privind 
susţinerea şi promovarea culturii scrise (PLx 220/2020), având ca obiect de reglementare 
modificarea art. 10 din Legea nr. 186/2003 privind susținerea și promovarea culturii scrise, 
republicată, cu modificările ulterioare. Prezentul proiect de lege vizează „inserarea burselor de 
creație  printre variantele de care creatorii pot beneficia din partea autorităților și instituțiilor 
publice prin intermediul unui proiect”, precum și clarificarea referitoare la cheltuielile ce pot fi 
acoperite de acordarea unei astfel de burse, cine anume o poate oferi și cine este beneficiarul 
drepturilor patrimoniale ale operelor create pentru acordarea acestei burse. 
 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, Consiliului Economic şi Social a avizat 
favorabil proiectul de lege, Guvernul nu susține adoptarea acestei inițiative legislative. 
 Supus dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu unanimitate de 
voturi. 
 
 
 La punctul 12 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege pentru completarea 
Legii nr.215/2016 privind ceremoniile oficiale (PLx 196/2020), având ca obiect de 
reglementare completarea entităţilor din partea cărora vor putea fi depuse coroane de flori la 
ceremoniile oficiale, cu o nouă entitate, respectiv, Parlamentul European, reprezentat de 
deputaţii României în Parlamentul European. 
 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, Consiliului Economic şi Social a avizat 
favorabil proiectul de lege, Guvernul susține adoptarea proiectului de lege cu propuneri. 
 Supus dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, întocmirea unui 
raport de adoptare cu amendamente admise. 
 
 
 La punctul 13 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost amânat cu majoritate de 
voturi. 
 
 
 La punctul 14 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost amânat cu unanimitate 
de voturi. 
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 La punctul înscris pe ordinea de zi suplimentară, a fost prezentat proiectul de Lege 
privind trecerea unor bunuri imobile din domeniul public al statului şi din administrarea 
Administraţiei Naţionale "Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral 
în domeniul public al comunelor Ceatalchioi şi Crişan, judeţul Tulcea (PL.x 527/2019), având 
ca obiect de reglementare trecerea unor bunuri imobile din domeniul public al statului şi din 
administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române” - Administraţia Bazinală de Apă 
Dobrogea-Litoral în domeniul public al comunelor Ceatalchioi şi Crişan, judeţul Tulcea, 
bunurile imobile reprezentând alimentarea cu apă din localităţile Ceatalchioi Pătlăgeanca şi 
Caraorman. 
 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 a avizat negativ proiectul de lege, Consiliului Economic şi Social a avizat 
nefavorabil proiectul de lege. 
 Supus dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea 
unui raport preliminar de adoptare cu amendamente admise. 
 
 
 

PREŞEDINTE, 

ANGELICA FĂDOR 

SECRETAR, 

  SIMONA BUCURA-OPRESCU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit: 
Expert parlamentar, Sergiu-Vlad PAHONŢU 
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	La punctul 2 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege pentru modificarea art.930 din Legea nr.287/2009 privind Codul civil şi pentru completarea art.41 din Legea nr.7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare (PL-x 89/2020), având ca obiect de reglementare modificarea modificarea art.930 din Legea nr.287/2008 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și modificarea art.13 și completarea art.41 din Legea nr.7/1996 a cadastrului și a plublicității imobiliare, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Intervențiile legislative sunt argumentate în Expunerea de motive prin faptul că “prin similitudine cu dispozițiile art.13 alin.(16) din legea nr.7/1996, care prevede că (...) înscrierea provizorie se face în baza provesului-verbal de punere în posesie și a hotărârii comisiei județene de fond funciar privind validarea dreptului de proprietate, emise în condițiile legii, iar intabularea dreptului de proprietate urmează a se efectua ulterior în condițiile legii. Se impune aplicarea acestui principiu și în cazul înregistrărilor sporadice, dat fiind faptul că, în acest caz, nu există o posesie de fapt, ci un detentor precar, căruia urmează a-i fi definitivat dreptil la data emiterii titlului de proprietate”.
	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, Consiliul Economic și Social a avizat favorabil proiectul de lege, Guvernul nu susține adoptarea acestei inițiative legislative în forma prezentată.
	Supus dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost avizat negativ cu unanimitate de voturi.
	La punctul 3 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost amânat cu unanimitate de voturi.
	La punctul 4 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice (PL-x 200/2020), având ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr.61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în sensul interzicerii, sub sancțiune contravențională, a comercializării în magazine și a oferirii cu titlu gratuit de băuturi alcoolice minorilor.
	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, Consiliul Economic și Social a avizat favorabil proiectul de lege.
	Supus dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu unanimitate de voturi.
	La punctul 5 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copiilor (PL-x 203/2020), având ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare, soluțiile legislative urmărind să accelereze, astfel cum rezultă din cuprinsul Expunerii de motive, „reforma structurii de protecție a copilului în România, ameliorând cadrul de ocrotire a acestuia”, prin facilitarea și urgentarea “procedurilor de plasare a copilului instituționalizat într-o familie, cel mai prielnic mediu pentru creșterea și dezvoltarea sa personală”.
	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 a avizat favorabil proiectul de lege, Consiliul Economic și Social a avizat favorabil proiectul de lege.
	Supus dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu unanimitate de voturi.
	La punctul 6 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.379/2003 privind regimul mormintelor şi operelor comemorative de război (PL-x 206/2020), având ca obiect de reglementare modificarea Legii nr. 379/2003 privind regimul mormintelor și operelor comemorative de război, cu modificările și completările ulterioare, în sensul modificării regimului juridic, considerând că aceste bunuri fac parte din domeniul public al statului, cu excepția acelora care, la data intrării în vigoare a legii sunt în proprietatea privată a unităților administrativ –teritoriale, a persoanelor fizice sau juridice.
	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 a avizat favorabil proiectul de lege, Consiliul Economic și Social a avizat favorabil proiectul de lege, Guvernul nu susține adoptarea acestei inițiative legislative.
	Supus dezbaterilor, 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 amânat cu unanimitate de voturi.
	La punctul 8 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege privind meşteşugarii tradiţionali din România (PL.x 209/2020), având ca obiect de reglementare cadrului general  pentru recunoașterea statutului meșteșugarilor tradiționali, a drepturilor și îndatoririlor acestora, precum și organizarea și funcționarea structurilor reprezentative ale meșteșugarilor tradiționali din România, în scopul conservării, protejării, transmiterii, promovării, și punerii în valoare a meșteșugurilor și a culturii tradiționale.
	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, Consiliul Economic și Social a avizat favorabil proiectul de lege, Guvernul nu a transmis un punct de vedere.
	Supus dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost avizat negativ cu majoritate de voturi.
	La punctul 9 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege privind măsurile de siguranţă cu caracter medical şi statutul spitalelor de psihiatrie şi pentru măsuri de siguranţă (PL-x 217/2020), având ca obiect de reglementare instituirea cadrului normativ privind organizarea și funcționarea spitalelor de psihiatrie și pentru măsuri de siguranță cu caracter medical prevăzute la art. 108 lit. b), art. 109 alin. (2) și (3), precum și la art. 110 din Legea 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, respectiv ”internarea medicală”.  Soluțiile legislative preconizate contribuie, astfel cum rezultă din expunerea de motive ”într-o manieră semnificativă, la eficientizarea terapeutică și financiară, la facilitarea reintegrării în comunitate și la dezinstituționalizare, asigurând totodată scăderea riscului de violență a persoanelor aflate sub incidența măsurilor de siguranță cu caracter medical,  creșterea siguranței populației și respectarea drepturilor omului și, în special, a persoanelor cu dizabilități”.
	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, Consiliul Economic și Social a avizat favorabil proiectul de lege, Guvernul nu a transmis un punct de vedere.
	Supus dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu unanimitate de voturi.
	La punctul 10 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice (PL-x 219/2020), având ca obiect de reglementare modificarea Legii nr.61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, republicată, în sensul stabilirii drept contravenție a comercializării sau oferirii cu titlu gratuit de băuturi alcoolice către minori.
	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, Consiliului Economic şi Social a avizat favorabil proiectul de lege, Guvernul nu a transmis un punct de vedere.
	Supus dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu unanimitate de voturi.
	La punctul 11 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr.186 din 9 mai 2003 privind susţinerea şi promovarea culturii scrise (PLx 220/2020), având ca obiect de reglementare modificarea art. 10 din Legea nr. 186/2003 privind susținerea și promovarea culturii scrise, republicată, cu modificările ulterioare. Prezentul proiect de lege vizează „inserarea burselor de creație  printre variantele de care creatorii pot beneficia din partea autorităților și instituțiilor publice prin intermediul unui proiect”, precum și clarificarea referitoare la cheltuielile ce pot fi acoperite de acordarea unei astfel de burse, cine anume o poate oferi și cine este beneficiarul drepturilor patrimoniale ale operelor create pentru acordarea acestei burse.
	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, Consiliului Economic şi Social a avizat favorabil proiectul de lege, Guvernul nu susține adoptarea acestei inițiative legislative.
	Supus dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu unanimitate de voturi.
	La punctul 12 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.215/2016 privind ceremoniile oficiale (PLx 196/2020), având ca obiect de reglementare completarea entităţilor din partea cărora vor putea fi depuse coroane de flori la ceremoniile oficiale, cu o nouă entitate, respectiv, Parlamentul European, reprezentat de deputaţii României în Parlamentul European.
	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, Consiliului Economic şi Social a avizat favorabil proiectul de lege, Guvernul susține adoptarea proiectului de lege cu propuneri.
	Supus dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, întocmirea unui raport de adoptare cu amendamente admise.
	La punctul 13 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost amânat cu majoritate de voturi.
	La punctul 14 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost amânat cu unanimitate de voturi.
	La punctul înscris pe ordinea de zi suplimentară, a fost prezentat proiectul de Lege privind trecerea unor bunuri imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral în domeniul public al comunelor Ceatalchioi şi Crişan, judeţul Tulcea (PL.x 527/2019), având ca obiect de reglementare trecerea unor bunuri imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române” - Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral în domeniul public al comunelor Ceatalchioi şi Crişan, judeţul Tulcea, bunurile imobile reprezentând alimentarea cu apă din localităţile Ceatalchioi Pătlăgeanca şi Caraorman.
	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 a avizat negativ proiectul de lege, Consiliului Economic şi Social a avizat nefavorabil proiectul de lege.
	Supus dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea unui raport preliminar de adoptare cu amendamente admise.
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