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   din ziua de 20 octombrie 2020 

 
 Comisia pentru administraţie publică și amenajarea teritoriului şi -a desfăşurat lucrările în 
ziua de 20 octombrie 2020. 
 
 Şedinţa online a Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului a avut loc 
în data de 20 octombrie a.c., ora 10:00, 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. 
 
 Având în vedere propunerea venită din partea domnului deputat Alfred-Robert Simonis, 
Liderul Grupului parlamentar PSD, doamna preşedinte Angelica Fădor a prezentat propunerea 
Grupului parlamentar PSD de numire a doamnei deputat Simona Bucura-Oprescu în funcţia 
de vicepreședinte al Comisiei pentru administraţie publică și amenajarea teritoriului., în locul 
domnului deputat Călin Ion. 
 
 Membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, numirea doamnei deputat Simona 
Bucura-Oprescu în funcţia de vicepreședinte al Comisiei pentru administraţie publică și 
amenajarea teritoriului 
 
 Având în vedere propunerea venită din partea domnului deputat Alfred-Robert Simonis, 
Liderul Grupului parlamentar PSD, doamna preşedinte Angelica Fădor a prezentat propunerea 
Grupului parlamentar PSD de numire a domnului deputat Andrei Nicolae în funcţia de 
secretar al Comisiei pentru administraţie publică și amenajarea teritoriului, în locul doamnei 
Simona Bucura-Oprescu. 
 
 Membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, numirea doamnei deputat Andrei 
Nicolae în funcţia de secretar al Comisiei pentru administraţie publică și amenajarea 
teritoriului. 
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 Pe ordinea de zi a şedinţei online au figurat următoarele puncte: 
 

SESIZĂRI ÎN FOND 
 
  1. Pl.x 64/2018 - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identificare 
ale cetăţenilor români 
  2. PL.x 323/2019 - Proiect de Lege pentru completarea art.22 din Legea 241/2006 a 
serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare 
  3. PL-x 644/2019 - Proiect de Lege privind adoptarea unor măsuri necesare facilitării 
parcării bicicletelor în spaţii publice 
  4. PL-x  201/2020 - Proiect de Lege pentru modificrea art.361 lit.c) din Legea nr. 350/2001 
privind amenajarea teritorului şi urbanismul 
  5. PL-x 504/2020 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.115/2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de persoane cele mai 
defavorizate care beneficiază de mese calde pe bază de tichete sociale pe suport electronic 
pentru mese calde, acordate din fonduri externe nerambursabile precum şi unele măsuri de 
distribuire a acestora 
  6. PL-x 574/2020 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.133/2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de elevi cei mai 
defavorizaţi care beneficiază de sprijin educaţional pe bază de tichete sociale pe suport 
electronic pentru sprijin educaţional acordate din fonduri externe nerambursabile precum şi 
unele măsuri de distribuire a acestora 
 
 La punctul 1 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 
întocmirea unui raport de menținere a raportului inițial de respingere. 
 La punctul 2 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 
întocmirea unui raport preliminar de respingere în forma adoptată de Senat. 
 La punctul 3 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 
întocmirea unui raport de adoptare cu amendamente de tehnică legislativă. 
 La punctul 4 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, 
întocmirea unui raport preliminar de adoptare cu amendamente admise. 
 La punctul 5 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 
întocmirea unui raport comun de adoptare cu amendamente. 
 La punctul 6 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 
întocmirea unui raport preliminar de adoptare cu un amendament admis. 
 
 Şedinţa online a Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului a avut loc 
în data de 20 octombrie a.c., ora 12:30, 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.  
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 Pe ordinea de zi a şedinţei comune online a figurat următoarea sesizare în fond: 
 
 1. 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, membrii celor două comisii au hotărât, cu majoritate de 
voturi, întocmirea unui raport de adoptare cu amendamente admise. 
 
 La ședința  online a comisiei din ziua de 20 octombrie a.c., din numărul de 27 membri ai 
Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului și-au înregistrat prezenţa 25 
deputaţi, după cum urmează: 
 
 Doamna deputat Fădor Angelica (PNL), domnul deputat Călin Ion (PSD), domnul deputat 
Floroiu Ionel (PSD), domnul deputat Petrea Gabriel (PRO România), domnul deputat Seres 
Denes (UDMR), doamna deputat Bucura-Oprescu Simona (PSD), domnul deputat Șovăială 
Constantin (PNL), domnul deputat Avram Constantin (PSD), 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 Leoreanu Laurențiu -Dan (PNL), domnul deputat Mușoiu 
Ștefan (PSD), domnul deputat Nechifor Cătălin-Ioan (PRO România), 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 Dan Nicușor Daniel (USR) și domnul deputat Korodi Attila (UDMR) nu au 
participat la ședința comună online a comisiei. 
 La sediul Camerei Deputaților au fost prezenți domnul deputat Petrea Gabriel (PRO 
România), domnul deputat Șovăială Constantin (PNL), domnul deputat Avram Constantin 
(PSD), domnul deputat domnul deputat Cojocaru Petru-Bogdan (PSD), domnul deputat 
Leoreanu Laurențiu -Dan (PNL),  domnul deputat Mușoiu Ștefan (PSD), domnul deputat 
Nicolae Andrei (PSD), domnul deputat Rădulescu Cătălin-Marian (PSD), domnul deputat 
Roman Florin-Claudiu (PNL), domnul deputat Suciu Vasile-Daniel și domnul deputat Ursu 
Răzvan-Ion (PSD).  
 

PREŞEDINTE, 

ANGELICA FĂDOR 

SECRETAR, 

  CONSTANTIN ȘOVĂIALĂ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit: 
Expert parlamentar, Sergiu-Vlad PAHONŢU 
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