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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
   din ziua de 19 august 2020 

 
 Comisia pentru administraţie publică și amenajarea ter itoriului şi-a desfăşurat lucrările în 
ziua de 19 august 2020. 
 

 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 19 
august a.c. Lucrările au fost conduse de domnul deputat Nicușor Halici (PSD), 
președintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. 
 
 Pe ordinea de zi a şedinţei comune online a figurat următoarea sesizare în fond: 
 

SESIZARE ÎN FOND 
 
 1. PL-x 668/2018 - Proiect de Lege privind modificarea Legii 24/2007 privind 
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor 
 
 La punctul înscris pe ordinea de zi a ședinței comune online, membrii celor două comisii 
au hotărât, cu unanimitate de voturi, amânarea proiectului de lege.  
 
 La ședința comună online a comisiei din ziua de 19 august 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 (PSD), 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 
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Dan Nicușor Daniel (USR), domnul deputat Korodi Attila (UDMR), domnul deputat Leoreanu 
Laurențiu-Dan (PNL), domnul deputat Mușoiu Ștefan (PSD), domnul deputat Nechifor Cătălin-
Ioan (PRO Europa), domnul deputat Nicolae Andrei (PSD), domnul deputat Palăr Ionel (PNL), 
doamna deputat Popescu Mariana-Venera (Minorități), d omnul 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 Benga Tudor-Vlad (USR) nu a participat la ședința  comună online a 
comisiei. 
 La sediul Camerei Deputaților au fost prezenți doamna deputat Bucura-Oprescu Simona 
(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).  
 
 
 

PREŞEDINTE, 

ANGELICA FĂDOR 

SECRETAR, 

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