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Camera Deputaţilor  
COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ ŞI  

AMENAJAREA TERITORIULUI  
 
 

 
PROCES VERBAL 

din zilele de 27, 28 și 29 aprilie 2021 
 
 Comisia pentru administraţie publică și amenajarea teritoriului şi -a desfăşurat lucrările în 
zilele de 27, 28 și 29 aprilie 2021. 
  
 La ședința comisiei  din ziua de 27 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 a fost prezent domnul deputat Benga Tudor-Vlad (USR PLUS)  
 
 La lucrările comisiei din zilele de 28 și 29 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 PLUS), domnul deputat Daniel-Codruț Blaga (USR PLUS) și domnul deputat Szabolcs 
Nagy (UDMR). 
  
 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 27 aprilie a.c., 
lucrările au fost conduse de doamna deputat Simona Bucura-Oprescu, preşedintele comisiei. 
 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. 
 
 Pe ordinea de zi a şedinţei online au figurat următoarele puncte: 
 

AVIZE 
 
  1. PL-x 186/2020 - Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea prevederilor Legii 
nr.208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea 
şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente 
  2. PL-x 234/2020 - Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.208/2015 privind alegerea 
Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale 
Permanente 
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  3. PL.x 608/ 2020 - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea 
şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanent 
 

SESIZĂRI ÎN FOND 
 
  4. PL-x 423/2014 - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii 
administraţiei publice locale nr.215/2001 şi a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali 
  5. PL.x 366/2020 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.78/2020 privind acordarea de către Ministerul Sănătăţii, prin direcţiile de sănătate publică 
judeţene şi a municipiului Bucureşti, autorităţilor publice locale a necesarului de măşti de 
protecţie pentru familiile şi persoanele defavorizate de pe raza unităţilor administrativ 
teritoriale, precum şi pentru suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii, din Fondul de 
rezervă bugetară aflat la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020 
  6. PL.x 120/2021 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.4/2021 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 
privind Codul administrativ 
  7. PL-x 124/2021 - Propunere legislativă pentru completarea Art.138 şi a Art.178 din OUG 
57/2019 privind Codul Administrativ 
  8. PL.x 129/2021 - Propunere legislativă pentru completarea art.112 din Legea educaţiei 
naţionale nr.1/2011 
 
 La punctul 1 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege pentru modificarea şi 
completarea prevederilor Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei 
Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente 
(PL-x 186/2020), având ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr. 
208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi 
funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările şi completările ulterioare, în 
sensul reglementării unor măsuri pentru buna organizare în străinătate a alegerilor pentru Senat 
şi Camera Deputaţilor din anul 2020, aşa cum reiese din Expunerea de motive. Soluţia 
legislativă preconizată la art.I pct.1 referitoare la introducerea alin.(4) după alin.(3) al art.82 
constituie un paralelism legislativ în raport cu prevederile art.6 alin.(l) şi (l1), care, de 
asemenea, prevăd extinderea procesului de votare pentru zilele de vineri şi sâmbătă, anterioare 
zilei votării. Totodată, prin normele preconizate a fi introduse prin completarea art.82 cu 
alin.(5), (6) şi (8) se instituie un paralelism legilativ în raport cu art.822, articol care 
reglementează măsuri organizatorice similare. 
 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 negativ proiectul de lege, Consiliului Economic şi Social avizează 
nefavorabil proiectul de lege. 
 Supus dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea unui 
aviz negativ. 
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 La punctul 2 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege pentru modificarea Legii 
nr.208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi organizarea şi 
funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente (PL-x 234/2020), având ca obiect de 
reglementare modificarea Legii nr.208/2015. Astfel, se preconizează creşterea numărului de 
mandate alocate Circumscripţiei electorate nr.43 pentru cetăţenii români cu domiciliul în afara 
ţării, pentru Senat, de la 2 la 7 senatori, iar pentru Camera Deputaţilor, de la 4 la 14 deputaţi. 
 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 
negativ proiectul de lege, Guvernul precizează că ”Parlamentul va decide asupra 
oportunității adoptării acestei inițiative legislative”. 
 Supus dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, întocmirea unui 
aviz negativ. 
 
 La punctul 3 al ordinii de zi, a fost prezentată propunerea legislativă pentru modificarea 
şi completarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum 
şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanent (PL.x 608/ 2020), având 
ca obiect de reglementare completarea Legii nr,208/2015 privind alegerea Camerei 
Deputaților și a Senatului, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale 
Permanente, în sensul ca alegerile din anul 2020 să se desfă șoare pe parcursul a trei zile. 
 S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor organice, Camera 
Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a respins propunerea legislativă, Consiliul 
Legislativ avizează favorabil propunerea legislativă cu observații și propuneri , Consiliul 
Economic și Social   avizează favorabil propunerea legislativă, Guvernul nu susține 
adoptarea propunerii legislative. 
 Supus dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea unui 
aviz negativ. 
 
 La punctul 4 al ordinii de zi, a fost prezentată propunerea legislativă pentru modificarea 
şi completarea Legii nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice 
locale, a Legii administraţiei publice locale nr.215/2001 şi a Legii nr.393/2004 privind Statutul 
aleşilor locali (PL-x 423/2014), având ca obiect de reglementare modificarea și completarea 
Legii nr. 35/2008. 
 S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor organice, Camera 
Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a respins propunerea legislativă, Consiliul 
Legislativ avizează favorabil propunerea legislativă, Guvernul nu susține adoptarea 
propunerii legislative. 
 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. 
 Supusă dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea 
unui raport comun de respingere. 
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 La punctul 5 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.78/2020 privind acordarea de către Ministerul Sănătăţii, 
prin direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, autorităţilor publice 
locale a necesarului de măşti de protecţie pentru familiile şi persoanele defavorizate de pe raza 
unităţilor administrativ teritoriale, precum şi pentru suplimentarea bugetului Ministerului 
Sănătăţii, din Fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de 
stat pe anul 2020 (PL.x 366/2020), având ca obiect de reglementare punerea la dispoziţia 
autorităţilor administraţiei publice locale a necesarului de măşti de protecţie pentru familiile şi 
persoanele defavorizate de pe raza unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi suplimentarea 
bugetului Ministerului Sănătăţii din Fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziţia Guvernului, 
prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, cu suma de 230.000 mii lei pentru achiziţia de măşti 
de protecţie. Urgența reglementării este determinată de faptul că, potrivit preambulului, 
neluarea unor măsuri urgente, cu caracter excepțional, pentru limitarea infectării cu COVID 19 
în rândul populației defavorizate, ar avea un impact deosebit de grav, în principal, asupra 
dreptului la viață, și, în subsidiar, asupra dreptului la sănătate al persoanelor. 
 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 cu observații și propuneri , Guvernul susține 
adoptarea cu un amendament propus. 
 Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului a fost sesizată pentru 
dezbatere în fond și întocmirea unui raport comum cu Comisia pentru sănătate și familie. 
 Supus dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea unui 
raport comun de adoptare cu un amendament admis.  
 
 La punctul 6 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.4/2021 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ (PL.x 120/2021), având ca obiect 
de reglementare clarificarea statutului prefectului şi al subprefectului, ca fiind funcţii de 
demnitate publică. 
 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 adoptare. 
 
 La punctul 7 al ordinii de zi, a fost prezentată propunerea legislativă pentru completarea 
Art.138 şi a Art.178 din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ (PL-x 124/2021), având ca 
obiect de reglementare completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind 
Codul administrativ. Potrivit iniţiativei legislative, şedinţele consiliului local şi cele ale 
consiliului judeţean se vor înregistra cu mijloace audio-video, iar înregistrările acestor şedinţe 
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se vor pune la dispoziţia cetăţenilor pe pagina oficială a unităţii administrativ-teritoriale, sub 
sancţiunea anulării şedinţei respective. Referitor la soluţia legislativă preconizată, în sensul 
reglementării obligativităţii ca şedinţele consiliului local şi cele ale consiliului judeţean să se 
desfăşoare şi prin mijloace electronice, învederăm că această situaţie este deja legiferată în 
cuprinsul art.134 alin.(5) lit.a2), art.137 alin.(l), art.138 alin.(2) lit.c) şi art.180 alin.(l) din actul 
normativ de bază, ca urmare a amendamentelor aduse acestuia de către Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.61/2020 privind completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare 
nr.7/1996 şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 
privind Codul administrativ. 
 S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor organice, Camera 
Deputaţilor este prima Cameră sesizată, Consiliul Legislativ avizează negativ propunerea 
legislativă, Consiliului Economic şi Social avizează favorabil propunerea legislativă. 
 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. 
 Supusă dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, întocmirea unui 
raport preliminar de respingere cu amendamente admise și respinse. 
 
 La punctul 8 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 
amânarea inițiativei legislative.  
 

În zilele de 28 și 29 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 


