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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 

   din zilele de 4 și 5 mai 2020 
 
 Comisia pentru administraţie publică și amenajarea teritoriului şi-a desfăşurat lucrările în 
zilele de 4 și 5 mai 2020. 
 
 Şedinţa online a Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului a avut loc 
în data de 4 mai 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 151/2020 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.71/2019 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2019 
 2. PL-x 153/2020 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.50/2020 pentru rectificarea bugetului de stat pe anul 2020 
  
 La punctul 1 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 
întocmirea unui aviz comun favorabil. 
 La punctul 2 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, 
întocmirea unui aviz comun favorabil cu amendamente admise. 
 
 Şedinţa online a Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului a avut loc 
în data de 5 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 următoarele 
sesizări în fond: 

 
  1. PL-x 190/2020 - Proiect de Lege privind Codul administrativ 
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2. PL-x 135/2020 - Proiect de Lege pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.57/2019 privind Codul administrativ 

 
 Ordinea de zi suplimentară a comisiei a fost adoptată cu majoritate 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: 
 

AVIZE 
 
  1. PL-x 121/2020 - Propunere legislativă pentru organizarea şi funcţionarea Direcţiei de 
Investigare a Infracţiunilor de Mediu, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative 
 2. PL-x 129/2020 - Proiect de Lege privind monitorizarea electronică în cadrul unor 
proceduri judiciare şi execuţional penale 
 

SESIZĂRI ÎN FOND 
 

  3. PL-x 96/2020 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.22/2020 privind recensământul general agricol din România runda 2020 
 4. PL-x 103/2020 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.5/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.43/2007 
privind introducerea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic 
  5. PL-x 105/2020 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.8/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr.145/2019 privind statutul poliţiştilor de 
penitenciare 
 6. PLx 106/2020 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.9/2020 pentru aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru 
preşcolarii şi elevii din 150 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat 
  7. PLx 110/2020 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.19/2020 privind organizarea şi desfăşurarea recensământului populaţiei şi locuinţelor din 
România în anul 2021 
 8. PL-x 115/2020 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.3/2020 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.83/2001 privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa 
paşapoartelor simple şi serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi 
înmatriculare a vehiculelor 
 
 La punctul 1 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, 
întocmirea unui aviz negativ. 
 La punctul 2 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 
amânarea inițiativei legislative. 

La punctul 3 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 
întocmirea unui raport preliminar de adoptare. 
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La punctul 4 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, 
întocmirea unui raport preliminar de adoptare. 
 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 raport preliminar de adoptare. 
 La punctul 7 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 
întocmirea unui raport de adoptare. 
 La punctul 8 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 
întocmirea unui raport comun de adoptare. 
 La punctul 1 înscris pe ordinea de zi suplimentară, membrii comisiei au hotărât, cu 
majoritate de voturi, întocmirea unui raport preliminar de respingere. 
 La punctul 2 înscris pe ordinea de zi suplimentară, membrii comisiei au hotărât, cu 
majoritate de voturi, întocmirea unui raport suplimentar comun de mentinere a raportului 
initial de adoptare cu amendamente admise si respinse. 
 
 La ședința online a comisiei din ziua de 4 mai a.c., din numărul de 27 membri ai Comisiei 
pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului și-au înregistrat prezenţa 26 deputaţi, 
după cum urmează: 
 
 Doamna deputat Fădor Angelica (PNL), 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 Laurențiu -Dan (PNL), domnul deputat 
Mușoiu Ștefan (PSD), domnul deputat Nicolae Andrei (PSD), 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 Ștefan Corneliu (PSD), domnul deputat Țachianu Marian 
(PSD) și domnul deputat Ursu Răzvan-Ion (PSD). 
 Domnul deputat Nechifor Cătălin-Ioan (PRO Europa) nu au participat la șed ința online a 
comisiei. 
 La sediul Camerei Deputaților a fost prezent domnul deputat Leoreanu Laurențiu-Dan 
(PNL). 
 
 La ședința online a comisiei din ziua de 5 mai a.c., din numărul de 27 membri ai Comisiei 
pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului și-au înregistrat prezenţa 26 deputaţi, 
după cum urmează: 
 
 Doamna deputat Fădor Angelica (PNL), domnul deputat Călin Ion (PSD), domnul deputat 
Floroiu Ionel (PSD), domnul deputat Petrea Gabriel (PRO Europa), domnul deputat Seres 
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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 Laurențiu -Dan (PNL), domnul deputat 
Mușoiu Ștefan (PSD), domnul deputat Nicolae Andrei (PSD), 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 Ștefan Corneliu (PSD), domnul deputat Țachianu Marian 
(PSD) și domnul deputat Ursu Răzvan-Ion (PSD). 
 Domnul deputat Nechifor Cătălin-Ioan (PRO Europa) nu au participat la șed ința online a 
comisiei. 
 La sediul Camerei Deputaților au fost prezenți domnul deputat Avram Constantin 
(neafiliați), domnul deputat Leoreanu Laurențiu -Dan (PNL), domnul deputat Mușoiu Ștefan 
(PSD), domnul deputat Palăr Ionel (PNL), domnul deputat Roman Florin-Claudiu (PNL) și 
domnul deputat Ursu Răzvan-Ion (PSD). 
 
 

PREŞEDINTE, 

ANGELICA FĂDOR 

SECRETAR, 

  SIMONA BUCURA-OPRESCU 
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Întocmit: 
Expert parlamentar, Sergiu-Vlad PAHONŢU 
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