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Parlamentul României 

Camera Deputaților 
 

COMISIA PENTRU ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ  

ȘI AMENAJAREA TERITORIULUI 

 

București, 17 octombrie 2022 

 

PROCES VERBAL 

din zilele de 3, 4, 5 și 6 octombrie 2022 

 

 Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului și-a desfășurat lucrările 

în zilele de 3, 4, 5 și 6 octombrie 2022. 

 

Ședințele Comisiei pentru administrație publică şi amenajarea teritoriului s-au 

desfășurat la sediul Camerei Deputaților. Ședințele avut loc în data de 4 octombrie a.c., ora 

11:00 respectiv ora 13:30. Lucrările au fost conduse de doamna deputat Simona-Bucura 

Oprescu, președintele comisiei. 

 Pe ordinea de zi a ședinței din data de 4 octombrie a.c. ora 11:00 a figurat următorul 

punct: 

1. PLx 466/2022 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 

nr.80/2022 privind reglementarea unor măsuri în domeniul ocupării posturilor în sectorul 

bugetar 

Doamna președinte Simona Bucura-Oprescu a supus la vot ordinea de zi. 

  Ordinea de zi a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 

 

La punctul 1 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 

întocmirea unui raport comun de adoptare cu amendamente admise. 

 

Pe ordinea de zi a ședinței din data de 4 octombrie a.c. ora 15:00 au figurat 

următoarele puncte: 

 

AVIZE 

 

1. PLx 480/2022 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 

nr.82/2022 privind unele măsuri pentru acordarea de granturi din fonduri externe 

nerambursabile pentru investiţii destinate capacităţilor de prestare de servicii şi 

retehnologizării, în vederea refacerii capacităţii de rezilienţă 

sergiu.pahontu
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2. PLx 481/2022 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 

nr.85/2022 privind modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul fiscal şi 

vamal 

3. PLx 482/2022 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 

nr.83/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.51/1998 privind 

îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, 

precum şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.42/2019 privind 

stabilirea unor măsuri financiare pentru susţinerea desfăşurării Programului cultural 

naţional „Timişoara - Capitală Europeană a Culturii în anul 2023" 

4. PLx 483/2022 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 

nr.84/2022 privind combaterea acţiunilor speculative şi pentru modificarea şi completarea 

unor acte normative 

5. PLx 488/2022 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.13/2022 

pentru reglementarea unor măsuri de implementare a sistemului de garanţie - returnare 

pentru ambalaje nereutilizabile 

6. PLx 546/2022 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.128/2022 pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 

 

SESIZĂRI ÎN FOND 

 

7. PLx 535/2021 - Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 115/2015 

pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale şi a Legii 208/2015 privind 

alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor 

8. PLx 146/2022 - Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Ordonanţei 

de Urgenţă a Guvernului nr.41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul 

administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative 

9. PLx 302/2022 - Proiect de Lege privind transmiterea terenurilor şi a altor active 

patrimoniale aflate în patrimoniul regiilor autonome şi al societăţilor comerciale cu capital 

integral sau majoritar de stat 

10. PLx 366/2022 - Propunere legislativă privind instituirea unor măsuri de sprijin pentru 

cetăţenii ucraineni proveniţi din zona de conflict armat din Ucraina 

11. PLx 545/2022 - Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ 

 

Doamna președinte Simona Bucura-Oprescu a supus la vot ordinea de zi precum și 

suplimentarea acesteia cu PLx 462/2022 - Propunere legislativă privind completarea Legii 

cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996. 

Ordinea de zi a fost adoptată cu majoritate de voturi. 

 

La punctul înscris suplimentar pe ordinea de zi, membrii comisiei au hotărât, cu 

majoritate de voturi, întocmirea unui raport comun de adoptare cu amendamente 

admise și respinse în forma Comisiei juridice, de disciplină și imunități. 

La punctul 1 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 

întocmirea unui aviz favorabil. 
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 La punctul 2 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 

întocmirea unui aviz favorabil. 

 La punctul 3 al ordinii de zi, Comisia a luat act că PLx 482/2022 a fost dezbătut de 

comisiile sesizate în fond, respectiv Comisia pentru buget, finanţe şi bănci și Comisia pentru 

cultură, arte, mijloace de informare în masă, în ședința din data de 04.10.2022. 

 La punctul 4 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 

întocmirea unui aviz favorabil. 

 La punctul 5 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 

întocmirea unui aviz favorabil. 

La punctul 6 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 

întocmirea unui aviz favorabil. 

La punctul 7 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 

întocmirea unui raport de adoptare cu amendamente admise. 

La punctul 8 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 

întocmirea unui raport de adoptare cu amendamente admise. 

La punctul 9 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 

amânarea inițiativei legislative. 

La punctul 10 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, 

întocmirea unui raport preliminar de respingere. 

La punctul 11 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 

amânarea inițiativei legislative. 

  

 La ședința Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului au participat 

în calitate de invitați: domnul Mircea Valtentin Carlan – director general adjunct în cadrul 

Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene; donul Marian Cristian Dinca – 

reprezentantul Ministerului Finanțelor; doamna Irina Cajal – subsecretar de stat în cadrul 

Ministerului Culturii; domnul Bogdan Balanișcu – secretar de stat în cadrul Ministerului 

Mediului, Apelor și Pădurilor; domnul Cătălin  Micu – subsecretar de stat în cadrul 

Ministerului Educației; domnul Vajda Zsombor – vicepreședinte în cadrul Autorității 

Electorale Permanente; domnul Sorescu Gheorghe – subsecretar de stat și domnul Florin 

Ciobanu – șef serviciu în cadrul Ministerului Afacerilor Interne și doamna Hajnalka Ildiko 

Vig – președinte în cadrul Autorității Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară. 

  

În zilele de 3 și 5 octombrie a.c., comisia a desfășurat activități de documentare și 

consultare pe marginea proiectelor legislative aflate în dezbatere. În cadrul activităților de 

documentare și consultare, la sediul Camerei Deputaților și-au înregistrat prezența următorii 

deputati: doamna deputat Simona Bucura-Oprescu (PSD), domnul deputat Gabriel-Ioan 

Avrămescu (PNL), doamna deputat Angelica Fădor (PNL), domnul deputat Denes Seres 

(UDMR), domnul deputat Bogdan-Andrei Toader (PSD), doamna deputat Christine 

Thellmann (PNL), domnul deputat Radu-Marcel Tuhuț (PSD), domnul deputat Adrian-

George Axinia (AUR), domnul deputat Ovidiu-Sergiu Bîlcea (PNL), domnul deputat 

Daniel-Codruț Blaga (USR), domnul deputat Virgil Alin Chirilă (PSD), doamna deputat 

Cătălina Ciofu (PNL), domnul deputat Ionel Floroiu (PSD), domnul deputat Dumitru Flucuș 

(AUR), domnul deputat Viorel Laurențiu Gîdei (PSD), doamna deputat Nicoleta-Matilda 

Goleac (PSD), doamna deputat Alexandra Huțu (PSD), domnul deputat Bogdan-Gruia Ivan 
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(PSD), domnul deputat Janos Kiss (PNL), domnul deputat Laurențiu-Dan Leoreanu (PNL), 

domnul deputat Romeo-Daniel Lungu (PSD), domnul deputat Liviu-Ionuț Moșteanu (USR), 

domnul deputat Gheorghe Nacov (Minorități), domnul deputat Szabolcs Nagy (UDMR), 

doamna deputat Eliza-Mădălina Peța-Ștefănescu (PSD), domnul deputat Florin-Claudiu 

Roman (PNL), doamna deputat Vetuța Stănescu (PNL), domnul deputat Cosmin Șandru 

(PNL), domnul deputat Marian Țachianu (PSD). 

 

La ședința comisiei din ziua de 4 octombrie a.c., din numărul de 33 membri, și-au 

înregistrat prezenţa 32 deputaţi, după cum urmează: 

 Doamna deputat Simona Bucura-Oprescu (PSD), domnul deputat Gabriel-Ioan 

Avrămescu (PNL), doamna deputat Angelica Fădor (PNL), domnul deputat Denes Seres 

(UDMR), domnul deputat Bogdan-Andrei Toader (PSD), domnul deputat Alin-Gabriel 

Apostol (USR), doamna deputat Christine Thellmann (PNL), domnul deputat Radu-Marcel 

Tuhuț (PSD), domnul deputat Adrian-George Axinia (AUR), domnul deputat Tudor-Vlad 

Benga (Neafiliați), domnul deputat Ovidiu-Sergiu Bîlcea (PNL), domnul deputat Daniel-

Codruț Blaga (USR), doamna deputat Oana-Alexandra Cambera (Neafiliați), domnul 

deputat Virgil Alin Chirilă (PSD), doamna deputat Cătălina Ciofu (PNL), domnul deputat 

Ionel Floroiu (PSD), domnul deputat Dumitru Flucuș (AUR), domnul deputat Viorel 

Laurențiu Gîdei (PSD), doamna deputat Nicoleta-Matilda Goleac (PSD), doamna deputat 

Alexandra Huțu (PSD), domnul deputat Bogdan-Gruia Ivan (PSD), domnul deputat Janos 

Kiss (PNL), domnul deputat Laurențiu-Dan Leoreanu (PNL), domnul deputat Romeo-

Daniel Lungu (PSD), domnul deputat Liviu-Ionuț Moșteanu (USR) a fost înlocuit de 

doamna deputat Diana Stoica (USR), domnul deputat Gheorghe Nacov (Minorități), domnul 

deputat Szabolcs Nagy (UDMR), doamna deputat Eliza-Mădălina Peța-Ștefănescu (PSD), 

domnul deputat Florin-Claudiu Roman (PNL), doamna deputat Vetuța Stănescu (PNL), 

domnul deputat Cosmin Șandru (PNL), domnul deputat Marian Țachianu (PSD). 

Domnul deputat Radu-Vicențiu Grădinaru (AUR) nu a participat la ședința Comisiei. 

  

 Ședința a fost transmisă în direct, iar înregistrarea audio-video poate fi consultată pe 

pagina de internet a Camerei Deputaților:  

http://www.cdep.ro/co/sedinte2015.video?an=2022&cam=2&idc=6 

 

 În ziua de 6 octombrie a.c., comisia a desfășurat activități de documentare și consultare 

pe marginea proiectelor legislative aflate în dezbatere. În cadrul activităților de documentare 

și consultare, la sediul Camerei Deputaților și-au înregistrat prezența următorii deputati: 

doamna deputat Simona Bucura-Oprescu (PSD), domnul deputat Gabriel-Ioan Avrămescu 

(PNL), doamna deputat Angelica Fădor (PNL), domnul deputat Denes Seres (UDMR), 

domnul deputat Bogdan-Andrei Toader (PSD), domnul deputat Alin-Gabriel Apostol 

(USR), doamna deputat Christine Thellmann (PNL), domnul deputat Radu-Marcel Tuhuț 

(PSD), domnul deputat Adrian-George Axinia (AUR), domnul deputat Ovidiu-Sergiu 

Bîlcea (PNL), domnul deputat Daniel-Codruț Blaga (USR), domnul deputat Virgil Alin 

Chirilă (PSD), doamna deputat Cătălina Ciofu (PNL), domnul deputat Ionel Floroiu (PSD), 

domnul deputat Dumitru Flucuș (AUR), domnul deputat Viorel Laurențiu Gîdei (PSD), 

doamna deputat Nicoleta-Matilda Goleac (PSD), domnul deputat Radu-Vicențiu Grădinaru 

(AUR), doamna deputat Alexandra Huțu (PSD), domnul deputat Bogdan-Gruia Ivan (PSD), 

http://www.cdep.ro/co/sedinte2015.video?an=2022&cam=2&idc=6
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domnul deputat Janos Kiss (PNL), domnul deputat Laurențiu-Dan Leoreanu (PNL), domnul 

deputat Romeo-Daniel Lungu (PSD), domnul deputat Liviu-Ionuț Moșteanu (USR), domnul 

deputat Gheorghe Nacov (Minorități), domnul deputat Szabolcs Nagy (UDMR), doamna 

deputat Eliza-Mădălina Peța-Ștefănescu (PSD), domnul deputat Florin-Claudiu Roman 

(PNL), doamna deputat Vetuța Stănescu (PNL), domnul deputat Cosmin Șandru (PNL), 

domnul deputat Marian Țachianu (PSD). 

 

  

PREŞEDINTE SECRETAR, 

Simona BUCURA-OPRESCU Christine THELLMANN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Șef serviciu, Cristian BITEA 

Consilier parlamentar, Sergiu-Vlad PAHONȚU 


