
 
 
 

      
Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 
COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ ŞI 

AMENAJAREA TERITORIULUI  
 

 
 

 
PROCES VERBAL 

din zilele de 9, 10 și 11 noiembrie 2021 
 
 Comisia pentru administraţie publică și amenajarea teritoriului şi-a desfăşurat lucrările în 
zilele de 9, 10 și 11 noiembrie 2021. 
 
 La ședința comisiei din ziua de 9 noiembrie a.c., din numărul de 29 membri ai Comisiei 
pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului și-au înregistrat prezenţa 29 deputaţi, iar 
în sistem online au fost prezenți doamna deputat Simona Bucura-Oprescu (PSD) și domnul 
deputat Tudor-Vlad Benga (USR PLUS). 
  
 În zilele de 10 și 11 noiembrie a.c., comisia a desfasurat activitati de documentare si 
consultare pe marginea proiectelor legislative aflate in dezbatere. 
 
 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 9 noiembrie 
a.c., lucrările au fost conduse de doamna deputat Angelica Fădor, vicepreşedintele comisiei. 
 Doamna vicepreședinte Angelica Fădor 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 au figurat următoarele puncte: 
 

AVIZE 
 
1. PL-x 400/2021 - Proiect de Lege privind stabilirea unor măsuri în vederea finalizării 
procedurilor administrative de soluţionare a cererilor aflate pe rolul comisiilor judeţene, 
respectiv a municipiului Bucureşti pentru aplicarea Legii nr.9/1998 privind acordarea de 
compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma 
aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940 şi a 
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Legii nr.290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru 
bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord 
şi ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării tratatului de Pace între România şi 
Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947 şi pentru modificarea unor acte 
normative 
2. PL-x 407/2021 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.66/2021 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.126/2003 
privind operarea, funcţionarea şi finanţarea asistenţei de urgenţă acordate cu elicoptere 
destinate serviciilor aeromedicale de urgenţă şi pentru simplificarea procedurilor de desemnare 
ale unităţilor sanitare ca operatori medicali, precum şi pentru abrogarea unor acte normative 
3. PLx 408/2021 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.71/2021 privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante, în sprijinul unei 
mobilităţi cu emisii scăzute, de abrogare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2011 
privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere 
energetic şi a Legii nr.37/2018 privind promovarea transportului ecologic 
4. PL-x 409/2021 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.76/2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr.360/2002 privind Statutul poliţistului 
5. PL-x 410/2021 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.82/2021 pentru completarea Legii cetăţeniei române nr.21/1991 
6. PL-x  412/2021 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.85/2021 pentru modificarea art.4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.52/1999 privind 
asigurarea unui cadru unitar pentru managementul proiectelor finanţate prin împrumuturi 
externe contractate sau garantate de stat, rambursabile sau nerambursabile, inclusiv privind 
plata specialiştilor români care îşi desfăşoară activitatea în cadrul unităţilor de management de 
proiect 
7. PL-x  413/2021 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.86/2021 privind transferul drepturilor de pensie ale funcţionarilor şi agenţilor Uniunii 
Europene 
8. PLx 414/2021 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.87/2021 privind completarea art.3 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr.82/2016 pentru 
aprobarea Statutului special al funcţiei publice specifice de inspector social şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative 
9. PL-x  415/2021 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.90/2021 privind unele măsuri din domeniul pensiilor publice 
10. PL.x 417/ 2021 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.92/2021 privind regimul deşeurilor 
11. PLx 442/2021 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.4/2021 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.43/2000 privind protecţia patrimoniului 
arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional 
12. PL.x 443/ 2021 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.12/2021 
privind completarea Ordonanţei Guvernului nr.40/2006 pentru aprobarea şi finanţarea 
programelor multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor 
13. PL-x  462/2021 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.101/2021 pentru modificarea art.5 pct.IV4 din Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor 
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pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, precum şi pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat 
14. PL.x 507/ 2021 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.3/2021 
pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul achiziţiilor publice 

 
    SESIZARE ÎN FOND 
 

15. PL-x 359/2021 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.79/2021 pentru modificarea Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul 
16. PL-x 416/2021 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.91/2021 privind aprobarea continuării Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar 
pentru preşcolarii şi elevii din 150 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat    
 

La punctul 1 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 
amânarea inițiativei legislative. 

 
La punctul 2 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.66/2021 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.126/2003 privind operarea, funcţionarea şi finanţarea asistenţei de 
urgenţă acordate cu elicoptere destinate serviciilor aeromedicale de urgenţă şi pentru 
simplificarea procedurilor de desemnare ale unităţilor sanitare ca operatori medicali, precum şi 
pentru abrogarea unor acte normative (PL-x 407/2021), având ca obiect de reglementare 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă nr.126/2003, precum şi abrogarea 
Ordonanţei de urgenţă nr.88/2005, şi a Ordonanţei de urgenţă nr.91/2011. Intervenţiile 
legislative vizează, asigurarea cadrului normativ coerent şi unitar în ceea ce priveşte 
desemnarea operatorilor aeromedicali prin hotărâre a Guvernului, şi crearea premiselor 
eficientizării misiunilor aeromedicale prin eliminarea situaţiilor, cunoscute în practică, în care 
operatorul aeromedical desemnat se află în imposibilitatea asigurării de personal medical pentru 
misiunile de salvare. În acest caz, operatorii medicali desemnaţi încheie protocoale de 
colaborare cu unităţi sanitare, care, prin personalul propriu din unităţile şi compartimentele de 
primiri urgenţe, vin în compunerea echipajelor medicale ale operatorului medical desemnat.
 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 cu observații și propuneri, Consiliului 
Economic şi Social avizează favorabil proiectul de lege. 
 Supus dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea unui 
aviz favorabil. 
 

La punctul 3 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.71/2021 privind promovarea vehiculelor de transport 
rutier nepoluante, în sprijinul unei mobilităţi cu emisii scăzute, de abrogare a Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 40/2011 privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante 
şi eficiente din punct de vedere energetic şi a Legii nr.37/2018 privind promovarea 
transportului ecologic (PLx 408/2021), având ca obiect de reglementare transpunerea în 
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legislaţia naţională a prevederilor Directivei (UE) 2019/1161 a Parlamentului European şi a 
Consiliului din 20 iunie 2019 de modificare a Directivei 2009/33/CE privind promovarea 
vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, în vederea 
instituirii cadrului legal privind promovarea şi stimularea pieţei vehiculelor de transport rutier 
nepoluante, în sprijinul unei mobilităţi cu emisii scăzute şi îmbunătăţirea contribuţiei sectorului 
de transport rutier la politicile Uniunii Europene în domeniul mediului, climei şi energiei. 
Totodată, ca urmare a adoptării prezentului proiect, se preconizează abrogarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.40/2011, precum şi a Legii nr.37/2018. 
 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 cu observații și propuneri, Consiliul Legislativ 
avizează favorabil  proiectul de lege cu observații și propuneri. 
 Supus dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea unui 
aviz favorabil.  
 

La punctul 4 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.76/2021 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.360/2002 privind Statutul poliţistului (PL-x 409/2021), având ca obiect de reglementare 
instituirea unor măsuri pentru extinderea sistemului din care provin poliţiştii, respectiv, din 
cadrul absolvenţilor programelor de master profesional organizate de către Academia de Poliţie 
„Alexandru Ioan Cuza”, precum şi din rândul absolvenţilor programelor de studii postliceale 
pentru formarea agenţilor de poliţie, organizate de instituţiile de învăţământ ale Ministerului 
Afacerilor Interne. 
 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 
nefavorabil proiectul de lege. 
 Supus dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, întocmirea unui 
aviz favorabil. 
 

La punctul 5 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.82/2021 pentru completarea Legii cetăţeniei române 
nr.21/1991 (PL-x 410/2021), având ca obiect de reglementare completarea Legii cetăţeniei 
române nr.21/1991, în sensul instituirii necesităţii aplicării apostilei sau a supralegalizării 
anumitor categorii de acte prin care se dovedeşte îndeplinirea condiţiilor prevăzute de lege 
pentru acordarea sau, după caz, pentru redobândirea cetăţeniei române. Totodată, se are în 
vedere şi reglementarea posibilităţii îndeplinirii procedurii de comunicare a ordinelor de 
acordare/redobândire a cetăţeniei române prin mijloace electronice, la adresa de poştă 
electronică indicată de solicitant în cuprinsul cererii depuse. 
 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. 
 Supus dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea unui 
aviz favorabil. 
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La punctul 6 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.85/2021 pentru modificarea art.4 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.52/1999 privind asigurarea unui cadru unitar pentru managementul 
proiectelor finanţate prin împrumuturi externe contractate sau garantate de stat, rambursabile 
sau nerambursabile, inclusiv privind plata specialiştilor români care îşi desfăşoară activitatea în 
cadrul unităţilor de management de proiect (PL-x  412/2021), având ca obiect de 
reglementare modificarea art.4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.52/1999. Potrivit 
expunerii de motive, se urmăreşte crearea cadrului legal pentru angajarea personalului necesar 
implementării proiectelor finanţate din împrumuturi externe contractate sau garantate de stat, 
rambursabile sau nerambursabile, prin examen sau concurs în cadrul unităţilor de management 
al proiectelor în vederea ocupării posturilor vacante sau temporar vacante, precum şi pentru 
angajarea de personal prin încheierea de contracte individuale de muncă pe perioada 
determinată a proiectului, pe posturi în afara organigramei entităţilor în cadrul cărora 
funcţionează respectivele unităţi. 
 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. 
 Supus dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea unui 
aviz favorabil. 
 

La punctul 7 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.86/2021 privind transferul drepturilor de pensie ale 
funcţionarilor şi agenţilor Uniunii Europene (PL-x  413/2021), având ca obiect de 
reglementare stabilirea procedurii de calcul şi de transfer a drepturilor de pensie ale 
funcţionarilor Uniunii Europene, către sistemul de pensii al UE, respectiv a valorii de capital a 
drepturilor de pensie ale funcţionarilor UE dobândite în România (transfer in), precum şi 
procedura de transfer către România, a valorii de capital a drepturilor de pensie ale 
funcţionarilor UE, dobândite în sistemul de pensii al UE (transfer out), precum şi asigurarea 
respectării hotărârii Curţii de Justiţie a Uniunii Europene din 16.12.2004, pronunţată în cauza 
C-293/03 Gregorio My v Office naţional des pensions (ONP). De asemenea, măsurile 
preconizate sunt menite a evita posibile situaţii de conflict care ar putea conduce la deschiderea 
procedurii pre-contencioase împotriva României de către Comisia Europeană pentru 
neaplicarea prevederilor Regulamentului (CEE, Euratom, CECO) nr.259/68, versiunea 
consolidată. 
 S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor organice, Camera 
Deputaţilor este Cameră decizională, Senatul a adoptat proiectul de lege, Consiliul 
Legislativ avizează negativ 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 favorabil. 
 

La punctul 8 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.87/2021 privind completarea art.3 din Ordonanţa de 
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urgenţã a Guvernului nr.82/2016 pentru aprobarea Statutului special al funcţiei publice 
specifice de inspector social şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative (PLx 
414/2021), având ca obiect de reglementare completarea art.3 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.82/2016, cu două noi alineate, alin.(1) şi (11), în sensul echivalării funcţiei 
publice specifice de inspector social cu funcţia publică generală de inspector, fiind stabilite şi 
gradele profesionale pe care este structurată, precum şi condiţiile minime de vechime în 
specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice de inspector social. Totodată, se 
preconizează ca stabilirea funcţiei publice specifice de inspector social, prevăzută la art.3 
alin.(12), să se facă cu menţinerea drepturilor salariale avute la data intrării în vigoare a 
prezentei ordonanţe de urgenţă. 
 S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor organice, Camera 
Deputaţilor este Cameră decizională, Senatul a adoptat proiectul de lege, Consiliul 
Legislativ avizează negativ proiectul de lege. 
 Supus dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea unui 
aviz favorabil. 
 

La punctul 9 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.90/2021 privind unele măsuri din domeniul pensiilor 
publice (PL-x 415/2021), având ca obiect de reglementare suplimentarea cu 1000 de posturi a 
organigramei Casei Naţionale de Pensii Publice, în vederea asigurării numărului de personal 
necesar pentru îndeplinirea procedurii de evaluare şi recalculare a pensiilor din sistemul public 
de pensii, prevăzută la art.157 alin.(2) din Legea nr.127/2019, precum şi reglementarea unor 
aspecte referitoare la procedura de concurs pentru ocuparea acestor posture. 
 S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor organice, Camera 
Deputaţilor este Cameră decizională, Senatul a adoptat proiectul de lege, Consiliul 
Legislativ avizează negativ proiectul de lege. 
 Supus dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea unui 
aviz favorabil. 
 

La punctul 10 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.92/2021 privind regimul deşeurilor (PL.x 417/ 2021), 
având ca obiect de reglementare transpunerea în legislaţia naţională a Directivei 2008/98/CE a 
Parlamentului European şi a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deşeurile şi de abrogare 
a anumitor directive, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) seria L nr.312 
din 22 noiembrie 2008.  Proiectul vizează asigurarea unui înalt nivel de protecţie a 
mediului şi sănătăţii populaţiei prin instituirea de măsuri de prevenire şi reducere a generării de 
deşeuri şi de gestionare eficientă a acestora, de reducere a efectelor adverse determinate de 
generarea şi gestionarea deşeurilor, de reducere a efectelor generale determinate de utilizarea 
resurselor şi de creştere a eficienţei utilizării acestora, ca elemente esentiale pentru asigurarea 
tranziţiei către o economie circulară, în contextul îndeplinirii angajamentelor care îi revin 
României în calitatea sa de membru al Uniunii Europene, în ceea ce privește asigurarea 
transpunerii corecte și integrale a aquis-ului european. 
 S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor organice, Camera 
Deputaţilor este Cameră decizională, Senatul a adoptat proiectul de lege, Consiliul 
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Legislativ avizează favorabil  proiectul de lege cu observații și propuneri, Consiliul Legislativ 
avizează favorabil proiectul de lege cu observații și propuneri. 
 Supus dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, întocmirea unui 
aviz favorabil. 
 

La punctul 11 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr.4/2021 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca 
zone de interes naţional (PLx 442/2021), având ca obiect de reglementare modificarea si 
completarea Ordonanţei Guvernului nr.43/2000. Potrivit expunerii de motive, proiectul prevede 
instituirea posibilităţii de a se emite autorizaţii pentru diferite faze ale cercetării arheologice, 
reducându-se astfel timpul de aşteptare pentru autorizare şi numărul dosarelor care trebuie 
procesate. Totodată, prin proiect se propune optimizarea activităţii Comisiei Naţionale de 
Arheologie prin reglementarea secţiunilor Comisiei şi a Biroului Executiv, care urmează să 
îndeplinească atribuţii încredinţate lor de către Comisia Naţională de Arheologie, conform 
Regulamentului de organizare şi funcţionare. 
 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. 
 Supus dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea unui 
aviz favorabil. 
 

La punctul 12 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr.12/2021 privind completarea Ordonanţei Guvernului nr.40/2006 
pentru aprobarea şi finanţarea programelor multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a 
apelor (PL.x 443/ 2021), având ca obiect de reglementare completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.40/2006, pentru aprobarea și finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și 
gospodărire a a pelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.61/2007, cu 
modificările ulterioare, precum şi prorogarea termenului prevăzut la art.6 din acelaşi act 
normativ. 
 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. 
 Supus dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea unui 
aviz favorabil. 
 

La punctul 13 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.101/2021 pentru modificarea art.5 pct.IV4 din Legea 
nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, 
precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat 
(PL-x 462/2021), având ca obiect de reglementare modificarea art.5 pct.IV4 din Legea 
nr.76/2002, în sensul modificării grupei de vârstă menţionate în definiţia tânărului NEET, în 
sensul extinderii acesteia, după cum urmează: persoana cu vârsta cuprinsă între 16 ani şi până 
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la împlinirea vârstei de 30 de ani, care nu are loc de muncă, nu urmează o formă de învăţământ 
şi nu participă la activităţi de formare profesională. 
 S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor organice, Camera 
Deputaţilor este Cameră decizională, Senatul a adoptat 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 favorabil. 
 

La punctul 14 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr.3/2021 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în 
domeniul achiziţiilor publice (PL.x 507/ 2021), având ca obiect de reglementare modificarea 
si completarea unor acte normative în domeniul achiziţiilor publice, respectiv: Legea 
nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, Legea 
nr.99/2016 privind achizițiile sectoriale cu modificările și completările ulterioare, Legea 
nr.100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, cu modificările și 
completările ulterioare, Legea nr.101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de 
atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de 
concesiune și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului 
Național de Soluționare a Contestațiilor, precum şi Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.98/2017 privind funcția de control ex-ante al procesului de atribuire a 
contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale și 
a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, aprobată prin Legea 
nr.186/2018, cu modificările și completările ulterioare. 
 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. 
 Supus dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, întocmirea unui 
aviz favorabil. 
 

La punctul 15 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.79/2021 pentru modificarea Legii nr.350/2001 privind 
amenajarea teritoriului şi urbanismul (PL-x 359/2021), având ca obiect de reglementare 
modificarea Legii nr.350/2001, în scopul facilitării ocupării funcţiilor de arhitect-şef la nivelul 
unităţilor administrativ-teritoriale. Proiectul de act normativ vizează, printre altele: extinderea 
posibilităţii de organizare a serviciilor de specialitate prin formula cooperării prin asociaţii de 
dezvoltare intercomunitară şi pentru oraşele care nu pot îndeplini funcţia respectivă, nu doar 
pentru comune, precum şi posibilitatea ca organizarea în comun să se poată face şi cu 
municipii, nu doar cu oraşe, extinderea ariei studiilor pentru exercitarea profesiei de arhitect şef 
la nivelul municipiilor (altele decât reşedinţă de judeţ), oraşelor şi comunelor şi către alte 
domenii de specializare conexe arhitecturii/urbanismului, eliminarea atestării de către Registrul 
Urbaniştilor din România pentru persoanele care vor să candideze pentru funcţia publică 
specifică de arhitect şef. 
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 S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor organice, Camera 
Deputaţilor este Cameră decizională, Senatul a adoptat 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 comun cu Comisia pentru industrii şi servicii și 
Comisia pentru muncă şi protecţie socială. 
 Supus dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, întocmirea unui 
raport preliminar de adoptare cu amendamente admise și respinse. 
 

La punctul 16 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.91/2021 privind aprobarea continuării Programului-pilot 
de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 150 de unităţi de învăţământ 
preuniversitar de stat (PL-x 416/2021), având ca obiect de reglementare aprobarea continuării 
Programului pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 150 de 
unităţi de învăţământ preuniversitar de stat. Potrivit expunerii de motive, proiectul urmăreşte să 
asigure premisele accesului egal şi nediscriminatoriu la educaţie al tuturor copiilor, indiferent 
de mediul rezidenţial de apartenenţă sau de situaţia socio-economică. 
 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 
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 învăţământ. 
 Supus dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, întocmirea unui 
raport comun de adoptare cu amendamente admise și respinse. 

 
În zilele de 10 și 11 noiembrie 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. 
 
 

 
VICEPREŞEDINTE, 

Angelica FĂDOR 

SECREATAR, 

Radu-Marcel TUHUȚ 
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