
 
 
 

      
Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 
COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ ŞI 

AMENAJAREA TERITORIULUI  
 

 
 

PROCES VERBAL 
din zilele de 16, 17 și 18 noiembrie 2021 

 
 Comisia pentru administraţie publică și amenajarea teritoriului şi-a desfăşurat lucrările în 
zilele de 16, 17 și 18 noiembrie 2021. 
  
 La ședința comisiei din ziua de 16 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 domnul deputat Tudor-Vlad Benga (USR) și domnul deputat 
Daniel-Codruț Blaga (USR).  
 
 La ședința comisiei din ziua de 17 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 Oana-Alexandra Cambera (USR), domnul 
deputat Alin-Gabriel Apostol (USR), domnul deputat Tudor-Vlad Benga (USR), domnul 
deputat Daniel-Codruț Blaga (USR) și doamna deputat Christine Thellman (PNL). 
 
 În ziua de 18 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 18 noiembrie 
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 au figurat următoarele puncte: 
 
 

Bucureşti, 25 noiembrie 2021 
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AVIZE 
 
1. PL-x 426/2021 - Proiect de Lege privind declararea zilei de 24 iunie ”Ziua Iei” 
2. PL-x 427/2021 - Propunere legislativă pentru consacrarea zilei de 23 mai ca sărbătoare a 
comunităţii armâne din România 
3. PLx 429/2021 - Proiect de Lege privind precursorii de explozivi, precum şi pentru 
modificarea unor acte normative 
4. PL-x 447/2021 - Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată 
5. PL-x 450/2021 - Proiect de Lege pentru modificarea art.6 alin.(9) din Legea educaţiei 
fizice şi sportului nr.69/2000 
6. PLx 453/2021 - Proiect de Lege pentru aprobarea obiectivului de investiţii ”Institutul 
Regional de Boli Cardiovasculare Iaşi” 
7. PLx 454/2021 - Proiect de Lege privind declararea primei zile de duminică din luna iunie 
ca Ziua Naţională a Supravieţuitorilor de Cancer 
8. PLx 469/2021 - Proiect de Lege pentru completarea art.3 din Legea educaţiei fizice şi 
sportului nr.69/2000 
9. PLx 501/2021 - Propunere legislativă privind instituirea ”Tichetului Verde” pe teritoriul 
României 
10. PLx 515/2021 - Proiect de Lege privind organizarea şi funcţionarea Institutului Cultural 
Român 
11. PLx 523/2021 - Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei fizice şi 
sportului nr.69/2000 

 
    SESIZĂRI ÎN FOND 
 

12. PL-x  541/2021 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.108/2021 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu 
13. PL-x  544/2021 - Proiect de Lege pentru modificarea art.2 alin.(1) din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.17/2005 pentru stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul 
administraţiei publice centrale 
14. PL-x 506/2021 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.2/2021 
privind depozitarea deşeurilor 
15. PL-x 435/2021 - Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.43/2007 privind introducerea deliberată în mediu a organismelor modificate 
genetic 
16. PL-x 374/2021 - Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă 
19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre şi controlul activităţilor desfăşurate pe plajă 
17. PL-x 333/2021 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.81/2021 privind aprobarea metodelor de intervenţie imediată pentru prevenirea şi 
combaterea atacurilor exemplarelor de urs brun asupra persoanelor şi bunurilor acestora, în 
intravilanul localităţilor, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative 
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18. PL-x  646/2020 - Proiect de Lege pentru modificarea art. 2 din Legea nr.255/2010 privind 
exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes 
naţional, judeţean şi local 
19. PL-x 344/2021 - Propunere legislativă pentru completarea O.U.G nr.57/2019 privind Codul 
administrativ 
20. PL-x 428/2021 - Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative în 
domeniul comunicaţiilor electronice şi pentru stabilirea unor măsuri de facilitare a dezvoltării 
reţelelor de comunicaţii electronice 
 

La punctul 1 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege privind declararea zilei de 
24 iunie ”Ziua Iei” (PL-x 426/2021), având ca obiect de reglementare declararea zilei de 24 
iunie „Ziua Iei”. Potrivit iniţiativei, cu acest prilej, pot fi organizate activităţi culturale, sociale 
şi artistice şi pot fi difuzate, prin mijloacele de informare în masă, materiale care vizează 
promovarea şi protejarea iei. Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale pot acorda 
sprijin logistic şi pot aloca fonduri din bugetele proprii în vederea organizării şi derulării în 
bune condiţii a evenimentelor dedicate, în limita alocărilor bugetare aprobate. Unităţile 
educaţionale, unităţile de cult, centrele comunitare, instituţiile culturale, precum şi 
reprezentanţele diplomatice ale României, sunt invitate să participe la acţiuni de promovare a 
iei. 
 S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor ordinare, Camera 
Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a adoptat proiectul de lege, Consiliului 
Economic şi Social avizează nefavorabil proiectul de lege, Guvernul nu a transmis un 
punct de vedere.  
 Supus dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea unui 
aviz favorabil. 
 

La punctul 2 al ordinii de zi, a fost prezentată prounerea legislativă pentru consacrarea 
zilei de 23 mai ca sărbătoare a comunităţii armâne din România (PL-x 427/2021), având ca 
obiect de reglementare consacrarea zilei de 23 mai ca sărbatoare a comunităţii armâne din 
România. În localităţile în care trăiesc persoane aparţinând comunităţii armâne, autorităţile 
administraţiei publice locale şi judeţene, instituţiile publice pot organiza manifestări cultural-
artistice dedicate zilei de 23 mai. Fondurile necesare organizării acestor manifestări pot fi 
asigurate din bugetele locale ale autorităţilor publice locale şi judeţene şi ale instituţiilor 
publice. Societatea Română de Televiziune şi Societatea Română de Radiodifuziune pot 
transmite, în cadrul unor emisiuni speciale, aspecte de la manifestarile dedicate acestui 
eveniment. 
 S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor ordinare, Camera 
Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a respins propunerea legislativă, Consiliul 
Legislativ avizează favorabil propunerea legislativă cu observații și propuneri, Consiliului 
Economic şi Social avizează favorabil propunerea legislativă, Guvernul nu a transmis un 
punct de vedere. 
 Supusă dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, întocmirea unui 
aviz favorabil. 
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La punctul 3 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege privind precursorii de 

explozivi, precum şi pentru modificarea unor acte normative (PLx 429/2021), având ca obiect 
de reglementare cadrului legal necesar aplicării în spaţiul juridic naţional a dispoziţiilor 
Regulamentului (UE) nr.1148/2019, în materia comercializării şi utilizării precursorilor de 
explozivi, în contextul îndeplinirii de către România a obligaţiilor ce-i revin, derivate din 
calitatea sa de stat membru al Uniunii Europene. 
 S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor organice, Camera 
Deputaţilor este prima Cameră sesizată, Consiliul Legislativ avizează favorabil  proiectul de 
lege cu observații și propuneri, Consiliul Economic şi Social avizează favorabil proiectul de 
lege, Consiliul Suprem de Apărare a Ţării a hotărât  avizarea proiectului de lege. 
 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 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.193/2002 privind introducerea sistemelor 
moderne de plată (PL-x 447/2021), având ca obiect de reglementare modificarea unor 
prevederi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.193/2002 privind introducerea sistemelor 
moderne de plată. Demersul legislativ vizează obligaţia ca operatorii economici furnizori de 
servicii de utilitate publică şi instituţiile publice care încasează impozite, taxe, amenzi, dobânzi, 
penalităţi de întârziere, penalităţi şi alte obligaţii de plată, să accepte plata cu cardurile de debit 
şi credit efectuată online, printr-un sistem electronic modern, de plată la distanţă. 
 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, Consiliului Economic şi Social avizează 
favorabil proiectul de lege, Guvernul nu a transmis un punct de vedere. 
 Supus dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea unui 
aviz favorabil. 
 

La punctul 5 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege pentru modificarea art.6 
alin.(9) din Legea educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000 (PL-x 450/2021), având ca obiect de 
reglementare modificarea alin.(9) al art.6 din Legea nr.69/2000 Legea educației fizice și 
sportului, în vederea deschiderii către publicul larg a bazelor sportive ce aparţin unităţilor de 
învăţământ şi a cluburilor sportive şcolare. 
 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, Guvernul nu a transmis un punct de vedere. 
 Supus dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, întocmirea unui 
aviz negativ. 
 

La punctul 6 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege pentru aprobarea 
obiectivului de investiţii ”Institutul Regional de Boli Cardiovasculare Iaşi” (PLx 453/2021), 
având ca obiect de reglementare aprobarea construcţiei unui sediu nou în care să-şi desfăşoare 
activitatea Institutul Regional de Boli Cardiovasculare Iaşi, cu finanţare de la bugetul de stat, 
prin bugetul Ministerului Sănătăţii, din credite externe şi fonduri europene nerambursabile. 
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Potrivit Expunerii de motive, "soluțiile legislative preconizate vizează reducerea mortalității 
persoanelor cu afecțiuni cardiovasculare de pe teritoriul Moldovei care în momentul de față, 
sunt obligate să se adreseze altor centre pentru a beneficia de asistență medicală de 
specialitate. Acest proiect va conduce, de asemenea, la dezvoltarea zonei și promovarea Iașului 
la nivel național și internațional". 
 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 negativ proiectul de lege, Guvernul nu a transmis un punct de vedere. 
 Supus dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, întocmirea unui 
aviz favorabil. 
 

La punctul 7 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege privind declararea primei 
zile de duminică din luna iunie ca Ziua Naţională a Supravieţuitorilor de Cancer (PLx 
454/2021), având ca obiect de reglementare declararea primei zile de duminică din luna iunie 
ca Ziua naţională a supravieţuitorilor de cancer. Potrivit Expunerii de motive, în anul 2015, 
pentru a se aduce în atenția societății problematica combaterii cancerului, Parlamentul a adoptat 
Legea nr.274/2015 privind declararea zilei de 4 februarie Ziua luptei împotriva cancerului ( zi 
ce coincide cu Ziua mondială a lupei împotriva cancerului) și Legea nr.273/2015 pentru 
declararea zilei de 1 octombrie Ziua luptei împotriva cancerului la sân. Cu toate acestea, legile 
adoptate au în vedere doar pe bolnavii de cancer, nu și pe supraviețuitorii acestei boli, deși 
fiecare dintre aceste categorii de persoane au probleme specifice de gestionat. Totodată, 
proiectul de lege preia definiția supraviețuitorului de cancer Ghidul Pacientului pentru 
Supraviețuire elaborat de European Society for Medical Oncology și European Cancer Patient 
Coalition în colaborare cu Psycho-Oncology Society. 
 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, Consiliul Economic 
și Social avizează nefavorabil proiectul de lege, Guvernul a precizat că Parlamentul va 
decide asupra oportunității adoptării acestui proiect 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 completarea art.3 
din Legea educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000 (PLx 469/2021), având ca obiect de 
reglementare completarea art.3 din Legea nr.69/2000, în sensul ca Ministerul Tineretului şi 
Sportului să poată organiza în fiecare an „Săptămâna mişcării în România”. 
 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, Consiliul Economic 
și Social avizează nefavorabil proiectul de lege. 
 Supus dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, întocmirea unui 
aviz favorabil. 
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 La punctul 9 al ordinii de zi, a fost prezentată propunerea legislativă privind instituirea 
”Tichetului Verde” pe teritoriul României (PLx 501/2021), având ca obiect de reglementare 
regimul juridic al „Tichetului Verde”, care reprezintă, astfel cum rezultă din cuprinsul 
Expunerii de motive, „biletul de valoare pe care operatorii economici care colectează deşeuri 
reciclate, îl acordă deţinătorului de 3 deşeuri atunci când acesta selectează, transportă şi 
livrează la punctul de lucru al operatorului respectiv deşeurile reciclabile, cum ar fi, de 
exemplu, hârtie, metal, plastic, sticlă, deşeuri din autoturisme, din baterii și acumulatori, 
deşeuri electronice și electrice”. 
 S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor ordinare, 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 nefavorabil propunerea legislativă.  
 Supusă dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, întocmirea unui 
aviz negativ. 
 
 La punctul 10 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege privind organizarea şi 
funcţionarea Institutului Cultural Român (PLx 515/2021), având ca obiect de reglementare 
organizarea şi funcţionarea Institutului Cultural Român ca organ de specialitate, cu 
personalitate juridică, în subordinea Guvernului şi în coordonarea directă a Primului-ministru. 
 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, Consiliul Economic 
și Social avizează nefavorabil proiectul de lege. 
 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 Proiect de Lege pentru 
modificarea şi completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000 (PLx 523/2021), 
având ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr.69/2000. Potrivit 
expunerii de motive, iniţiativa vizează clarificarea diferenţelor dintre ramura sportivă, 
disciplina sportivă sau proba de concurs, vine în întâmpinarea federaţiilor sportive constituite 
legal, precum şi instituirea de programe educaţionale de sprijin în vederea asigurării unei 
continuităţi optime în procesul instructiv-educativ al sportivului. 
 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 ordonanţă cu observații și propuneri, Consiliul 
Economic și Social avizează nefavorabil proiectul de lege, Guvernul nu a transmis un 
punct de vedere. 
 Supus dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, întocmirea unui 
aviz negativ. 
 
 La punctul 12 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.108/2021 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu (PL-x  541/2021), având ca 
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obiect de reglementare, potrivit expunerii de motive, asigurarea cadrului legal pentru 
înfiinţarea, prin hotărâre a Guvernului, a unor posturi de funcţie publică în cadrul 
Administraţiei Fondului pentru Mediu, având în vedere faptul că atribuţiile acesteia implică 
exercitarea prerogativelor de putere publică şi, totodată, reorganizarea instituţională a 
Administraţiei Fondului pentru Mediu şi eficientizarea relaţiilor funcţionale din cadrul acestuia. 
 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. 
 Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului a fost sesizată pentru 
dezbatere în fond și întocmirea unui raport comun cu Comisia pentru muncă și protecție socială 
și Comisia pentru mediu și echilibru ecologic. 
 Supus dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, amânarea 
inițiativei legislative.  
 
 La punctul 13 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege pentru modificarea art.2 
alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.17/2005 pentru stabilirea unor măsuri 
organizatorice la nivelul administraţiei publice centrale (PL-x  544/2021), având ca obiect de 
reglementare modificarea art.2 alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.17/2005. 
Prin proiect se doreşte ca cele 41 de comisariate judeţene, Comisariatul Municipiului Bucureşti, 
precum şi Comisariatul Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunăriiˮ, aflate în subordinea Gărzii 
Naţionale de Mediu, să fie structuri fără personalitate juridică. 
 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, Guvernul nu a transmis un punct de vedere. 
 Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului a fost sesizată pentru 
dezbatere în fond și întocmirea unui raport comun cu Comisia pentru mediu și echilibru 
ecologic. 
 Supus dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea unui 
raport preliminar de adoptare cu amendamente admise. 
 
 La punctul 14 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr.2/2021 privind depozitarea deşeurilor (PL-x 506/2021), având ca 
obiect de reglementare crearea cadrului legal pentru asigurarea transpunerii în legislaţia 
naţională a prevederilor Directivei (UE) 2018/850 a Parlamentului European şi a Consiliului 
din 30 mai 2018 de modificare a Directivei 1999/31/CE privind depozitele de deşeuri, precum 
şi a retranspunerii Directivei 1999/31/CE privind depozitele de deşeuri. 
 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 ordonanță cu observații și propuneri. 
 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 mediu şi echilibru ecologic. 
 Supusă dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea 
unui raport preliminar de adoptare. 
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 La punctul 15 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.43/2007 privind introducerea deliberată în 
mediu a organismelor modificate genetic (PL-x 435/2021), având ca obiect de reglementare 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.43/2007, din perspectiva 
necesităţii de aliniere a legislaţiei naţionale de profil la normele şi exigenţele europene 
incidente în materie, în contextul îndeplinirii obligaţiilor asumate de România, derivate din 
calitatea sa de stat membru al Uniunii Europene. Potrivit expunerii de motive, prin proiect se 
asigură transpunerea completă a articolului 9 din Regulamentul (UE) 2019/1381, de modificare 
a Directivei 2001/18/CE. 
 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. 
 Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului a fost sesizată pentru 
dezbatere în fond și întocmirea unui raport comun cu Comisia pentru agricultură, silvicultură, 
industrie alimentară şi servicii specifice și Comisia pentru mediu și echilibru ecologic. 
 Supusă dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea 
unui raport preliminar de adoptare. 
 
 La punctul 16 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă 19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre şi controlul 
activităţilor desfăşurate pe plajă (PL-x 374/2021), având ca obiect de reglementare 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.19/2006. Potrivit expunerii 
de motive, iniţitiva vizează accesul pe plajă al animalelor de companie, cu respectarea unui set 
de norme menit să asigure curăţenia mediului înconjurător şi siguranţa tuturor celor aflaţi pe 
plajă. În plus, se impune adaptarea legislaţiei în sensul permiterii operatorilor de plajă să decidă 
dacă pe durata sezonului estival posesorii de animale de companie pot fi însoţiţi de acestea pe 
plajă. 
 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, Guvernul susține 
adoptarea acestei inițiative legislative cu observații și propuneri. 
 Supus dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea unui 
raport de adoptare cu amendamente admise. 
 
 La punctele 17, 18, 19 și 20 ale ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate 
de voturi, amânarea inițiativelor legislative.  
 
 În data de 17 noiembrie a.c., ora 10:00, Comisia pentru administrație publică și 
amenajarea teritoriului și-a desfășurat lucrările în sedință comună cu Comisia pentru tehnologia 
informaţiei şi comunicaţiilor, Comisia pentru industrii şi servicii și Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi. Lucrările au fost conduse de domnul deputat Ioan-Sabin Sărmaș, 
președintele Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor. 
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 Pe ordinea de zi a ședinței comune a figurat PL-x nr. 428/2021 - Proiect de Lege pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul comunicaţiilor electronice şi 
pentru stabilirea unor măsuri de facilitare a dezvoltării reţelelor de comunicaţii electronice 
 

La punctul înscris pe ordinea de zi a ședinței comune, membrii celor patru comisii au 
hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea unui raport comun de adoptare cu 
amendamente admise și un amendament respins. 

 
În data de 17 noiembrie a.c., ora 11:00, Comisia pentru administrație publică și 

amenajarea teritoriului și-a desfășurat lucrările în sedință comună cu Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi. Lucrările au fost conduse de domnul deputat Mihai-Alexandru Badea, 
președintele comisiei juridice, de disciplină și imunități.  

 
Pe ordinea de zi a ședinței comune a figurat PL-x nr. 646/2020 - Proiect de Lege pentru 

modificarea art. 2 din Legea nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, 
necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local 

 
La punctul înscris pe ordinea de zi a ședinței comune, membrii celor două comisii au 

hotărât, cu majoritate de voturi, întocmirea unui raport comun de adoptare cu 
amendamente admise. 

 
În ziua de 18 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. 
 
 

 
PREŞEDINTE, 

Simona BUCURA-OPRESCU 

SECRETAR, 

Dumitru FLUCUȘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit: 
Șef serviciu, Nicoleta TOMA 
Expert parlamentar, Sergiu-Vlad PAHONŢU 
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