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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
   din ziua de 2 iunie 2020 

 
 Comisia pentru administraţie publică ș i amenajarea teritoriului şi-a desfăşurat lucrările în 
ziua de 2 iunie 2020. 
 
 
 Şedinţa online a Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului a avut loc 
în data de 2 iunie 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 169/2020 - Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii 
  2. PL-x  245/2020 - Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii apelor 
nr.107/1996 
  3. PL-x 265/2020 - Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.416/2001 
privind venitul minim garantat 
  4. PL-x 268/2020 - Proiect de Lege pentru completarea art.26 din Ordonanţa Guvernului 
nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor 
  5. PL-x 271/2020 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.73/2020 privind desemnarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale ca integrator de 
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servicii de comunicaţii critice destinate autorităţilor publice cu atribuţii în managementul 
situaţiilor de urgenţă 
  6. PL-x 277/2020 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.34/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.1/1999 
privind regimul stării de asediu şi regimul stării de urgenţă 
  7. PL-x 283/2020 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.52/2020 pentru modificarea art.293 alin.(2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 
2014-2020, precum şi pentru adoptarea unor măsuri privind beneficiarii de fonduri europene în 
contextul răspândirii COVID-19 
  8. PL-x 286/2020 - Proiect de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr.61/1991 
pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi 
liniştii publice 
  9. PL-x 287/2020 - Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.360/2002 privind Statutul 
poliţistului 
 
 

SESIZĂRI ÎN FOND 
 

 
  10. PL.x 414/2019 - Proiect de Lege privind trecerea unor terenuri din domeniul public al 
statului şi administrarea Ministerului Apelor şi Pădurilor - Regia Naţională a Pădurilor - 
Romsilva, precum şi transmiterea, cu titlu gratuit, a acestora din domeniul privat al Statului şi 
administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, în proprietatea privată a Municipiului 
Slatina şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Slatina 
  11. PL.x 586/2019 - Proiect de Lege privind transmiterea unor imobile din domeniul public 
al statului român și din administrarea Administrației Naționale "Apele Române"-Administrația 
Bazinală de Apă Jiu, în domeniul public al unității administrativ -teritoriale Vârvoru de Jos, 
județul Dolj și în administrarea Consiliului Local Vârvoru de Jos 
  12. PL-x 596/2019 - Proiect de Lege privind programul de alimentaţie sănătoasă pentru 
elevii din învăţământul obligatoriu primar şi gimnazial, de stat şi privat 
  13. PL-x 608/2019 - Proiectul Legii instituirea zilei de 10 august ca Ziua Unităţii Civice 
  14. 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 
 15. PLx 256/2020 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernul ui 
nr.38/2020 privind utilizarea înscrisurilor în formă electronică la nivelul autorităţilor şi 
instituţiilor publice 
 
 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 amânat cu unanimitate de 
voturi. 
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La punctul 3 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu 
unanimitate de voturi. 

La punctul 4 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat negativ cu 
majoritate de voturi. 
 La punctul 5 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost amânat cu unanimitate de 
voturi. 

La punctul 6 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat negativ cu 
majoritate de voturi. 

La punctul 7 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu 
unanimitate 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 favorabil cu 
unanimitate de voturi. 

La punctul 10 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, 
întocmirea unui raport preliminar suplimentar de adoptare cu amendamente admise. 

La punctul 11 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost amânat cu unanimitate de 
voturi. 

La punctul 12 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost amânat cu unanimitate de 
voturi. 

La punctul 13 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 
întocmirea unui raport de respingere. 

La punctul 14 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost amânat cu unanimitate de 
voturi. 

La punctul 15 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, 
întocmirea unui raport de adoptare cu amendamente admise. 
 
 La ședința online a comisiei din ziua de 2 iunie a.c., din numărul de 27 membri ai Comisiei 
pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului și-au înregistrat prezenţa 24 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 Korodi Attila (UDMR), domnul deputat 
Leoreanu Laurențiu -Dan (PNL), domnul deputat Mușoiu Ștefan (PSD),  domnul deputat 
Nicolae Andrei (PSD), 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). 
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 Domnul deputat Dan Nicușor Daniel (USR), domnul deputat Ne chifor Cătălin-Ioan (PRO 
Europa) și domnul deputat Palăr Ionel (PNL) nu au 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 Avram Constantin (neafiliați), 
domnul deputat Cojocaru Petru-Bogdan (PSD), domnul deputat Leoreanu Laurențiu -Dan 
(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, 

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


	Parlamentul României   
	Camera Deputaţilor 
	COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ ŞI
	AMENAJAREA TERITORIULUI
	Bucureşti,  4 iunie 2020
	Nr. 4c-7/233
	SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI
	   din ziua de 2 iunie 2020
	Comisia pentru administraţie publică și amenajarea teritoriului şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 2 iunie 2020.
	Şedinţa online a Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului a avut loc în data de 2 iunie 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 169/2020 - Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii
	2. PL-x  245/2020 - Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii apelor nr.107/1996
	3. PL-x 265/2020 - Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat
	4. PL-x 268/2020 - Proiect de Lege pentru completarea art.26 din Ordonanţa Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor
	5. PL-x 271/2020 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.73/2020 privind desemnarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale ca integrator de servicii de comunicaţii critice destinate autorităţilor publice cu atribuţii în managementul situaţiilor de urgenţă
	6. PL-x 277/2020 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.34/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.1/1999 privind regimul stării de asediu şi regimul stării de urgenţă
	7. PL-x 283/2020 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.52/2020 pentru modificarea art.293 alin.(2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, precum şi pentru adoptarea unor măsuri privind beneficiarii de fonduri europene în contextul răspândirii COVID-19
	8. PL-x 286/2020 - Proiect de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr.61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice
	9. PL-x 287/2020 - Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.360/2002 privind Statutul poliţistului
	SESIZĂRI ÎN FOND
	10. PL.x 414/2019 - Proiect de Lege privind trecerea unor terenuri din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Apelor şi Pădurilor - Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, precum şi transmiterea, cu titlu gratuit, a acestora din domeniul privat al Statului şi administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, în proprietatea privată a Municipiului Slatina şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Slatina
	11. PL.x 586/2019 - Proiect de Lege privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului român și din administrarea Administrației Naționale "Apele Române"-Administrația Bazinală de Apă Jiu, în domeniul public al unității administrativ-teritoriale Vârvoru de Jos, județul Dolj și în administrarea Consiliului Local Vârvoru de Jos
	12. PL-x 596/2019 - Proiect de Lege privind programul de alimentaţie sănătoasă pentru elevii din învăţământul obligatoriu primar şi gimnazial, de stat şi privat
	13. PL-x 608/2019 - Proiectul Legii instituirea zilei de 10 august ca Ziua Unităţii Civice
	14. 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
	15. PLx 256/2020 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.38/2020 privind utilizarea înscrisurilor în formă electronică la nivelul autorităţilor şi instituţiilor publice
	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 amânat cu unanimitate de voturi.
	La punctul 3 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu unanimitate de voturi.
	La punctul 4 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat negativ cu majoritate de voturi.
	La punctul 5 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost amânat cu unanimitate de voturi.
	La punctul 6 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat negativ cu majoritate de voturi.
	La punctul 7 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu unanimitate 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 favorabil cu unanimitate de voturi.
	La punctul 10 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, întocmirea unui raport preliminar suplimentar de adoptare cu amendamente admise.
	La punctul 11 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost amânat cu unanimitate de voturi.
	La punctul 12 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost amânat cu unanimitate de voturi.
	La punctul 13 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea unui raport de respingere.
	La punctul 14 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost amânat cu unanimitate de voturi.
	La punctul 15 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, întocmirea unui raport de adoptare cu amendamente admise.
	La ședința online a comisiei din ziua de 2 iunie a.c., din numărul de 27 membri ai Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului și-au înregistrat prezenţa 24 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 Korodi Attila (UDMR), domnul deputat Leoreanu Laurențiu-Dan (PNL), domnul deputat Mușoiu Ștefan (PSD), domnul deputat Nicolae Andrei (PSD), 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 Dan Nicușor Daniel (USR), domnul deputat Nechifor Cătălin-Ioan (PRO Europa) și domnul deputat Palăr Ionel (PNL) nu au 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 Avram Constantin (neafiliați), domnul deputat Cojocaru Petru-Bogdan (PSD), domnul deputat Leoreanu Laurențiu-Dan (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).
	SECRETAR,
	PREŞEDINTE,
	  SIMONA BUCURA-OPRESCU
	ANGELICA FĂDOR
	Întocmit:
	Expert parlamentar, Sergiu-Vlad PAHONŢU

