
 

       
Parlamentul României    

Camera Deputaţilor  
COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ ŞI  

AMENAJAREA TERITORIULUI  
 
 

 
PROCES VERBAL 

din zilele de 13, 14 și 15 aprilie 2021 
 
 Comisia pentru administraţie publică și amenajarea teritoriului şi -a desfăşurat lucrările în 
zilele de 13, 14 și 15 aprilie 2021. 
  
 La ședința comisiei  din ziua de 13 aprilie a.c., din numărul de 29 membri ai Comisiei 
pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului și-au înregistrat prezenţa 29 deputaţi. La 
sediul Camerei Deputaților nu au fost prezenți domnul deputat Benga Tudor-Vlad (USR) și 
doamna deputat Goleac Nicoleta-Matilda (PSD). 
 
 La lucrările comisiei din zilele de 14 și 15 aprilie a.c., din numărul de 29 membri ai 
Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului și-au înregistrat prezenţa 24 
deputaţi, neparticipând la lucrările comisiei doamna deputat Alexandra Cambera-Oana (USR 
PLUS), domnul deputat Alin-Gabriel Apostol (USR PLUS), domnul deputat Tudor-Vlad Benga 
(USR), domnul deputat Daniel-Codruț Blaga (USR PLUS) și doamna deputat Nicoleta-Matilda 
Goleac (PSD). 
  
 Şedinţa Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului s-a desfășurat prin 
mijloace electronice și la sediul Camerei Deputaților. Ședința avut loc în data de 13 aprilie a.c., 
lucrările au fost conduse de doamna deputat Simona Bucura-Oprescu, preşedintele comisiei.  
 
 Pe ordinea de zi a şedinţei online au figurat următoarele puncte: 
 

AVIZE 
 
  1. PL-x 538/2020 - Proiect de Lege privind achiziţionarea produselor alimentare din 
producţie autohtonă 
  2. PL-x 57/2021 - Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea LEGII nr.60 din 23 
septembrie 1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice 
  3. PL.x 71/ 2021 - Proiect de Lege privind unele măsuri de sprijin financiar pentru 
structurile sportive de interes general și național puternic afectate în contextul crizei COVID -
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19,  acordate de la administrația publică centrală sau locală, fonduri nerambursabile și din 
bugetul de stat 
  4. PL-x 76/2021 - Proiect de Lege pentru modificarea art.34 din Legea îmbunătăţirilor 
funciare nr.138/2004 
  5. PL-x 123/2021 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.8/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, precum şi pentru modificarea şi completarea 
unor acte normative 
 

SESIZĂRI ÎN FOND 
 
  6. PL.x 501/2016 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.29/2016 pentru modificarea regimului juridic al unui imobil 
  7. PL.x 82/2018 - Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.27/1996 privind acordarea de facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează 
în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei "Delta Dunării" 
  8. PL-x 407/2020 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.87/2020 privind organizarea şi funcţionarea Corpului de control al prim-ministrului, precum 
şi pentru instituirea unor măsuri de îmbunătăţire a activităţii acestuia 
  9. PL-x 70/2021 - Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.114/1996 
(republicată) privind locuinţele   
 
 Doamna președinte Simona Bucura-Oprescu a suspus la vot suplimentarea ordinii de zi cu 
următoarea sesizare în fond: 
 
 PL-x 12/2021 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.172/2020 pentru modificarea unor acte normative, aprobarea unor măsuri privind proiectele 
de mediu cu finanţare din fonduri externe nerambursabile, precum şi pentru reglementarea 
serviciului public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate urbane 
 
 Ordinea de zi suplimentara a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 
 Doamna președinte Simona Bucura-Oprescu a supus la vot ordinea de zi a comisiei.  
 Ordinea de zi a şedinţei a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 
 
 La punctul înscris pe ordinea de zi suplimentară a ședinței, a fost prezentat proiectul de 
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.172/2020 pentru modificarea 
unor acte normative, aprobarea unor măsuri privind proiectele de mediu cu finanţare din 
fonduri externe nerambursabile, precum şi pentru reglementarea serviciului public inteligent 
alternativ pentru procesarea apelor uzate urbane (PL-x 12/2021), având ca obiect de 
reglementare instituirea cadrului general privind serviciul public inteligent alternativ pentru 
procesarea apelor uzate urbane, în vederea conformării la legislaţia europeană privind epurarea 
apelor uzate pentru unităţile administrativ teritoriale care nu îndeplinesc condiţiile de racordare 
la reţeaua de canalizare prevăzute de Regulamente/Directive Europene pentru aglomerare 
urbană. Totodată, se reglementează o serie de măsuri de sprijin pentru operatorii regionali de 
apă, în contextul în care utilizatorii serviciului plătesc cu întârziere sau amână plata facturilor 
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aferente serviciului, ceea ce, pe termen scurt şi mediu, poate afecta grav situaţia economică a 
acestora, cu posibile consecinţe chiar şi pe termen lung, periclitând implementarea proiectelor. 
 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. 
 Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului a fost sesizată pentru 
dezbatere în fond și întocmirea unui raport comun cu Comisia pentru industrii și servicii. 
 Supus dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea unui 
raport preliminar înlocuitor de adoptare cu amendamente admise. 
 
 La punctul 1 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege privind achiziţionarea 
produselor alimentare din producţie autohtonă (PL-x 538/2020), având ca obiect de 
reglementare crearea cadrului legal pentru achiziţionarea produselor alimentare din producţie 
autohtonă, în scopul susţinerii fermierilor, procesatorilor şi producătorilor de alimente din 
România şi asigurarea desfacerii produselor agricole româneşti, prin toate structurile de stat 
care/prin care se asigură consum colectiv (de exemplu: unităţi militare, spitale, cantine sociale, 
unităţi de învăţământ, penitenciare, etc.). 
 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 avizează favorabil proiectul de lege, Consiliului Economic şi Social avizează 
favorabil proiectul de lege. 
 Supus dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, întocmirea unui 
aviz negativ. 
 
 La punctul 2 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege pentru modificarea şi 
completarea LEGII nr.60 din 23 septembrie 1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor 
publice (PL-x 57/2021), având ca obiect de reglementare modificarea si completarea Legii 
nr.60/1991. Potrivit expunerii de motive, scopul proiectului este acela de a asigura şi facilita 
exercitarea dreptului fundamental al cetăţenilor de a organiza şi participa la mitinguri, 
demonstraţii, procesiuni sau orice alte întruniri. 
 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 avizează favorabil proiectul de lege, Consiliul Economic și Social avizează 
favorabil proiectul de lege. 
 Supus dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, întocmirea unui 
aviz negativ. 
 La punctul 3 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege privind unele măsuri de 
sprijin financiar pentru structurile sportive de interes general și național puternic afectate în 
contextul crizei COVID-19,  acordate de la administrația publică centrală sau locală, fonduri 
nerambursabile și din bugetul de stat  (PL.x 71/ 2021), având ca obiect de reglementare 
stabilirea unor măsuri de sprijin financiar pentru structurile sportive de interes general şi 
naţional, afectate de criza COVID-19, pe fondul interzicerii ori, după caz, al reducerii 
activităţilor specifice. 
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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 avizează favorabil proiectul de lege, Consiliul Economic și Social avizează 
favorabil proiectul de lege. 
 Supus dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea unui 
aviz negativ. 
 
 La punctul 4 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege pentru modificarea art.34 
din Legea îmbunătăţirilor funciare nr.138/2004 (PL-x 76/2021), având ca obiect de 
reglementare modificarea art.34 din Legea nr.138/2004, intervenţia legislativă vizând, potrivit 
expunerii de motive, să se înlocuiască acordul scris al proprietarilor întrucât sunt multe situaţii 
când investiţiile sunt îngreunate sau blocate din cauza faptului că proprietarii nu pot fi 
identificaţi. 
 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 avizează favorabil proiectul de lege, Consiliul Economic și Social avizează 
favorabil proiectul de lege. 
 Supus dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, întocmirea unui 
aviz negativ. 
 
 La punctul 5 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.8/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, precum şi 
pentru modificarea şi completarea unor acte normative (PL-x 123/2021), având ca obiect de 
reglementare unor măsuri fiscal-bugetare, precum şi modificarea şi completarea unor acte 
normative cu incidenţă asupra cadrului fiscal-bugetar. Intervenţiile legislative vizează, în 
principal, neacordarea în anul 2021 a voucherelor de vacanţă de către autorităţile şi instituţiile 
publice, indiferent de sistemul de finanţare şi de subordonare, inclusiv activităţile finanţate din 
venituri proprii, înfiinţate pe lângă institiţiile publice, precum şi serviciile publice autonome de 
interes naţional, cu personalitate juridică; modifiarea Legii nr.127/2019, în sensul prorogării 
datei de intrare în vigoare a acestei legi, astfel încât, în anul 2021, valoarea punctului de pensie 
să fie menţinută la nivelul de 1.442 lei; abrogarea art.5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.131/2020, prin care a fost instituit sporul de 30% la salariul de bază pentru personalul 
instituţiei prefectului implicat în activităţi de prevenire şi combatere a efectelor pandemiei de 
COVID-19; modificarea art.205 alin.(2) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, în sensul 
stabilirii dreptului studenţilor înmatriculaţi la forma de învăţământ cu frecvenţă, în instituţiile 
de învăţământ superior acreditate, în vârstă de până la 26 de ani, de a beneficia de tarif redus cu 
50% pe parcursul anului calendaristic, pe mijloacele de transport local în comun, cu metroul, 
precum şi pentru transportul intern auto, transport intern feroviar la toate categoriile de trenuri, 
clasa a II-a şi transport intern naval. 
 S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor ordinare, Camera 
Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a adoptat proiectul de lege, Consiliul 
Legislativ avizează favorabil proiectul de lege, Consiliul Economic și Social avizează 
nefavorabil proiectul de lege. 
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 Supus dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, întocmirea unui 
aviz favorabil. 
  
 La punctele 6, 7 și 8  ale ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de 
voturi, amânarea inițiativelor legislatve. 
  
 La punctul 9 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.114/1996 (republicată) privind locuinţele (PL-x 70/2021), având ca 
obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr.114/1996, urmărind, printre altele, 
definirea unor termeni, introducerea criteriului alocării locuinţelor sociale pe baza rezultatelor 
anchetei sociale pentru categoria de beneficiari prevăzută la art.7 alin.(1) şi prin raportare la un 
nou indicator - venitul mediu net pe gospodărie, reglementarea sistemului de finanţare în 
vederea achiziţionării de locuinţe din fondul locativ de stat, stabilirea unui termen pentru 
inventarierea acestui fond la nivel naţional, precum şi completarea cu o nouă anexă, anexa nr.3. 
 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 avizează favorabil proiectul de lege. 
 Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului a fost sesizată pentru 
dezbatere în fond și întocmirea unui raport comum cu Comisia juridică, de disciplină și 
imunități. 
 Supus dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, întocmirea unui 
raport preliminar de respingere.  
 

În zilele de 14 și 15 aprilie  a.c., lucrările s-au desfăşurat în cadrul grupurilor de lucru 
constituite în vederea studierii proiectelor de lege şi a altor documente înregistrate la Comisie. 
 
 
 

PREŞEDINTE, 

SIMONA BUCURA-OPRESCU 

SECRETAR, 

  DUMITRU FLUCUȘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit: 
Expert parlamentar, Sergiu-Vlad PAHONŢU 


