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Parlamentul României 

Camera Deputaților 
COMISIA PENTRU ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ ȘI AMENAJAREA 

TERITORIULUI 
 

București, 17 februarie 2022 
 

PROCES VERBAL 
din zilele de 15, 16 și 17 februarie 2022 

 
 Comisia pentru administraţie publică și amenajarea teritoriului şi-a desfăşurat lucrările în 
zilele de 15, 16 și 17 februarie. 
 
 La ședința comisiei din ziua de 15 februarie a.c., din numărul de 29 membri ai Comisiei 
pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului și-au înregistrat prezenţa 28 deputaţi, 
neparticipând la lucrările comisiei domnul deputat Tudor-Vlad Benga (USR), iar în sistem 
online au fost prezenți doamna deputat Christine Thellmann (PNL) și domnul deputat Bogdan-
Gruia Ivan (PSD). 
  
 În zilele de 16 și 17 februarie 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 15 februarie 
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: 
 

AVIZE 
 

1. PL.x 530/2021 - Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.2/2001 
privind regimul juridic al contravenţiilor şi a Legii nr.286/2009 privind Codul Penal 
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2. PL-x 531/2021 - Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar 
nr.18 din 19 februarie 1991 
3. PLx 547/2021 - Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii Educaţiei 
Naţionale nr.1/2011 
4. PLx. 548/2021 - Propunere legislativă - Legea pescuitului 
5. PLx. 569/2021 - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 46/2008 
Codul Silvic 
6. PL-x 570/2021 - Propunere legislativă privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
Centrelor de naşteri pe teritoriul României 
7. PL.x 578/2021 - Proiect de Lege privind exploataţiile de creştere a porcinelor şi 
combaterea pestei porcine africane în România 
8. PL-x 581/2021 - Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.227/2015 privind Codul 
fiscal si pentru completarea art.47 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscală 
9. PL.x 16/2022 - Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi 
Guvernul Regatului Haşemit al Iordaniei privind cooperarea în domeniul prevenirii, limitării 
şi înlăturării efectelor dezastrelor, semnat la 4 aprilie 2021, la Amman 
10. PL.x 17/2022 - Proiect de Lege privind datele deschise şi reutilizarea informaţiilor din 
sectorul public 
 

SESIZĂRI ÎN FOND 
 

11. PL-x 668/2018/2021 - Proiect de Lege privind modificarea Legii 24/2007 privind 
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor 
12. Pl-x 146/2019 - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.288/2015 
privind votul prin corespondenţă, votul electronic, precum şi modificarea şi completarea Legii 
nr.208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea 
şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente 
13. Pl-x 280/2019 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.29/2019 privind modificarea şi completarea unor acte normative în materie electorală, 
precum şi pentru unele măsuri pentru organizarea alegerilor pentru membrii din România în 
Parlamentul European şi a referendumului naţional din 26 mai 2019 
14. PL.x 571/2019 - Proiect de Lege privind organizarea şi desfăşurarea votului electronic 
15. PL.x 574/2019 - Proiect de Lege privind organizarea şi desfăşurarea votului electronic 
16. PL.x 35/2020 - Proiect de Lege privind completarea art.7 alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă 
a Guvernului nr.28/2013 pentru aprobarea Programului Naţional de Dezvoltare Locală 
17. PL.x 194/2021 - Proiect de Lege privind declararea municipiului Calafat "Oraş al 
Independenţei" 
18. PL.x 302/2021 - Propunere legislativă pentru completarea Legii 50/1991 privind 
autorizarea executării lucrărilor de construcţii 
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19. PL.x 384/2021 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.57/2021 pentru stabilirea unor măsuri privind finanţarea cheltuielilor aferente proiectelor de 
investiţii din cadrul Fondului de Dezvoltare şi Investiţii 
20. PL.x 445/2021 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.16/2021 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.25/2001 privind înfiinţarea 
Companiei Naţionale de Investiţii “C.N.I.” – S.A. 
21. PL.x 575/2021 - Propunere legislativă privind asigurarea accesului persoanelor fizice la 
servicii de internet în bandă largă, la punct fix 
 
 La punctele 3, 7, 9, 12, 13, 14 și 15 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, amânarea inițiativei legislative. 
 
 La punctul 1 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege pentru modificarea 
Ordonanţei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor şi a Legii 
nr.286/2009 privind Codul Penal (PL.x 530/2021), având ca obiect de reglementare 
completarea Ordonanţei Guvernului nr.2/2001, precum şi modificarea art.287 din Legea 
nr.286/2009. Potrivit proiectului, se instituie obligaţia contravenientului de a executa 
sancţiunea prestării unei activităţi în folosul comunităţii, în termen de cel mult 60 de zile de la 
rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti pronunţate în temeiul art.391 din Ordonanţa 
Guvernului nr.2/2001, neexecutarea acestei obligaţii urmând să constituie infracţiunea de 
nerespectare a hotărârilor judecătoreşti. 
 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, Consiliul Economic și Social  avizează 
partajat proiectul de lege, astfel: reprezentanţii părţii patronale şi reprezentanţii părţii 
sindicale au votat pentru avizarea FAVORABILĂ a proiectului de act normativ, iar 
reprezentanţii asociaţiilor şi fundaţiilor neguvernamentale ale societăţii civile au votat pentru 
avizarea NEFAVORABILĂ a proiectului de act normativ. 
 Supus dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, întocmirea unui 
aviz favorabil. 
 
 La punctul 2 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii fondului funciar nr.18 din 19 februarie 1991 (PL-x 531/2021), având ca 
obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr.18/1991. Potrivit expunerii de 
motive, iniţiativa vizează soluţionarea lacunei legislative potrivit căreia, la oraşe, detinătorii, 
proprietarii persoane juridice, ai clădirilor edificate de fostele C.A.P., fostele asociaţii 
economice intercooperatiste şi fostele organizaţii şi entităţi ale cooperaţiei de consum nu pot, 
conform legii, să-şi înscrie nici clădirile, nici terenul în Registrul agricol. 
 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 
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Legislativ avizează negativ inițiativa legislativă, Consiliul Economic și Social avizează 
nefavorabil inițiativa legislativă, Guvernul nu a transmis un punct de vedere. 
 Supus dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, întocmirea unui 
aviz favorabil. 
 
 La punctul 4 al ordinii de zi, a fost prezentată propunerea legislativă - Legea pescuitului 
(PLx. 548/2021), având ca obiect de reglementare stabilirea cadrului legal privitor la 
activitatea de pescuit, din perspectiva utilizării resurselor acvatice vii, într-o manieră 
responsabilă şi durabilă, sub autoritatea statului român, în acord cu interesele comunităţilor 
pescăreşti, cu asigurarea biodiversităţii acvatice. 
 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 negativ propunerea legislativă, Consiliul Economic și 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. 
 
 La punctul 5 al ordinii de zi, a fost prezentată propunerea legislativă pentru modificarea 
şi completarea Legii 46/2008 Codul Silvic (PLx. 569/2021), având ca obiect de reglementare 
transparentizarea procedurii de elaborare a amenajamentelor silvice, supunerea acestora spre 
dezbatere publică şi publicarea lor pe site-ul propriu al autorităţii competente, astfel încât să 
fie asigurat accesul oricărei persoane interesate la informaţiile publice cu privire la fondul 
forestier. De asemenea, cetăţenii, societatea civilă şi specialiştii interesaţi vor putea participa 
în mod real la dezvoltarea planurilor anuale de management şi a amenajamentelor silvice. 
 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, Consiliul Economic și Social avizează 
nefavorabil propunerea legislativă, Guvernul nu a transmis un punct de vedere. 
 Supusă dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, întocmirea unui 
aviz negativ. 
 
 La punctul 6 al ordinii de zi, a fost prezentată propunerea legislativă privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea Centrelor de naşteri pe teritoriul României (PL-x 570/2021), având 
ca obiect de reglementare crearea cadrului legal pentru înfiinţarea Centrelor de naşteri pe 
teritoriul României, precum şi stabilirea condiţiilor de organizare şi funcţionare a acestora. 
 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 nefavorabil propunerea legislativă, Guvernul nu a transmis un 
punct de vedere. 
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 Supusă dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, întocmirea unui 
aviz negativ.  
 
 La punctul 8 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege pentru modificarea Legii 
nr.227/2015 privind Codul fiscal si pentru completarea art.47 din Legea nr.207/2015 privind 
Codul de procedura fiscală (PL-x 581/2021), având ca obiect de reglementare modificarea 
metodologiei de aplicare a impozitului pe clădiri nerezidenţiale aflate în proprietatea 
persoanelor fizice, respectiv a persoanelor juridice, în sensul introducerii condiţiei înştiinţării 
prealabile a proprietarilor de către organul fiscal local, în legătură cu necesitatea reevaluării 
imobilelor. În cazul în care proprietarii persoane fizice sau juridice nu primesc în prealabil 
înştiinţarea de la organul fiscal local, proprietarul va datora un impozit la valoarea reflectată în 
ultimul raport de evaluare depus de acesta. 
 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 favorabil proiectul de lege, Consiliul Fiscal prin documentul de opinie 
transmis apreciază favorabil prezentul proiect de lege, Guvernul nu susține adoptarea 
proiectului 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 privind datele deschise 
şi reutilizarea informaţiilor din sectorul public (PL.x 17/2022), având ca obiect de 
reglementare cadrul juridic al reutilizării datelor şi documentelor aflate în posesia entităţilor 
şi întreprinderilor publice, pe care acestea le-au creat în cadrul activităţilor proprii, inclusiv în 
scopul dezvoltării unor noi produse şi servicii informaţionale, precum şi modalităţile practice 
de facilitare a reutilizării acestor date şi documente. Prezenta lege transpune Directiva (UE) 
2019/1024 a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 iunie privind datele deschise şi 
reutilizarea informaţiilor din sectorul public, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 
seria L, nr.172 din 26 iunie 2019. 
 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. 
 Supus dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea 
unui aviz faorabil. 
 
 La punctul 11 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege privind modificarea 
Legii 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul 
localităţilor (PL-x 668/2018/2021), având ca obiect de reglementare administrarea spaţiilor 
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verzi, în vederea asigurării calităţii factorilor de mediu şi a diminuării impactului schimbărilor 
climatice. 
 S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor ordinare, Camera 
Deputaţilor este Cameră decizională, Senatul a adoptat proiectul de lege. 
 Supus dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, întocmirea unui 
raport preliminar de adoptare cu amendamente admise. 
 
 La punctul 16 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege privind completarea 
art.7 alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.28/2013 pentru aprobarea Programului 
Naţional de Dezvoltare Locală (PL.x 35/2020), având ca obiect de reglementare completarea 
alin.(1) al art.7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.28/2013, cu o nouă literă, respectiv 
lit.o). Intervenţia legislativă vizează introducerea în categoria lucrărilor care pot fi finanţate 
prin intermediul Programului naţional de dezvoltare locală, a celor privind realizarea, 
extinderea, reabilitarea, modernizarea sau valorificarea sistemelor de distribuţie a apei 
geotermale, precum şi pentru construirea de bazine de înot şi parcuri acvatice. 
 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, Guvernul nu susține adoptarea inițiativei legislative prin 
punctele de vedere nr.173/31.01.2020 respectiv nr.10163/01.11.2021. 
 Supus dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea 
unui raport preliminar de respingere. 
 
 La punctul 17 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege privind declararea 
municipiului Calafat "Oraş al Independenţei" (PL.x 194/2021), având ca obiect de 
reglementare declararea municipiului Calafat „Oraş al Independenţeiˮ, în semn de 
recunoaştere a rolului jucat în câştigarea Independenţei de Stat a României. 
 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 partajat, astfel: 5 reprezentanți ai părții patronale au votat pentru 
avizarea favorabilă a proiectului de lege; reprezentanții părții sindicale au votat pentru avizarea 
favorabilă a proiectului de lege; 6 reprezentanți ai părții patronale au votat pentru avizarea 
nefavorabilă a proiectului de lege; reprezentanții asociațiilor și fundațiilor neguvernamentale 
ale societății civile au votat pentru avizarea nefavorabilă a proiectului de lege, Guvernul 
susține adoptarea proiectului de lege. 
 Supus dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea 
unui raport comun de respingere. 
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 La punctul 18 al ordinii de zi, a fost prezentată propunerea legislativă pentru 
completarea Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii (PL.x 
302/2021), având ca obiect de reglementare completarea cu o noua literă a art.2 alin.(4) din 
Legea nr.50/1991, intervenţia legislativă fiind argumentată în expunerea de motive în scopul 
armonizării cu Legea nr.159/2016, precum şi în vederea stabilirii unor măsuri pentru reducerea 
costului instalării reţelelor de comunicaţii electronice. 
 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 negativ  propunerea legislativă, Consiliul Economic și Social avizează 
nefavorabil propunerea legislativă, Guvernul nu susține adoptarea inițiativei legislative. 
 Supusă dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, întocmirea unui 
raport comun de respingere. 
 
 La punctul 19 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.57/2021 pentru stabilirea unor măsuri privind finanţarea 
cheltuielilor aferente proiectelor de investiţii din cadrul Fondului de Dezvoltare şi Investiţii 
(PL.x 384/2021), având ca obiect de reglementare stabilirea unor măsuri privind finanţarea 
cheltuielilor aferente proiectelor de investiţii din cadrul Fondului de Dezvoltare şi Investiţii, în 
sensul stabilirii mecanismului pentru efectuarea plăţii tuturor cheltuielilor eligibile prevăzute 
la art.41 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.114/2018, efectuate de la data semnării 
contractului de finanţare până la data intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.1/2020, pentru proiectele de investiţii prevăzute la art.XX alin.(8) din Ordonanţa de urgenţă 
a Guvernului nr.1/2020. 
 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 cu observații și propuneri. 
 Supus dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea 
unui raport preliminar de adoptare.  
 
 La punctul 20 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr.16/2021 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii “C.N.I.” – S.A. (PL.x 
445/2021), având ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții "C.N.I."-S.A. 
Potrivit Expunerii de motive, iniţiativa vizează "modificarea cadrului general de realizare a 
Programul Naţional de Construcţii de Interes Public sau Social (PNCIPS), urmărindu-se, pe de 
o parte, satisfacerea nevoilor comunităţilor locale, şi pe de altă parte, o bună gestionare a 
resurselor financiare." 
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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 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 raport preliminar de adoptare. 
 
 La punctul 21 al ordinii de zi, a fost prezentată propunerea legislativă privind asigurarea 
accesului persoanelor fizice la servicii de internet în bandă largă, la punct fix (PL.x 575/2021), 
având ca obiect de reglementare cadrului legal privind asigurarea accesului persoanelor fizice 
la servicii de internet în bandă largă, la punct fix. 
 S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor organice, Camera 
Deputaţilor este prima Cameră sesizată, Consiliul Legislativ avizează favorabil  
propunerea legislativă cu observații și propuneri, Consiliul Economic și Social avizează 
favorabil propunerea legislativă, Consiliul Concurenției a transmis un punct de vedere 
favorabil, Guvernul nu a transmis un punct de vedere. 
 Supusă dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea 
unui raport preliminar de adoptare cu amendamente admise.  
 
 În zilele de 16 și 17 februarie 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. 
 
 

 
PREȘEDINTE, SECRETAR, 

 
Simona BUCURA-OPRESCU Oana-Alexandra CAMBERA 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit: 
Șef serviciu, Nicoleta TOMA 
Consilier parlamentar, Sergiu-Vlad PAHONȚU 


