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Parlamentul României 

Camera Deputaților 
COMISIA PENTRU ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ ȘI AMENAJAREA 

TERITORIULUI 
 

București, 9 februarie 2022 
Nr. 4c-7/ 183 

 
SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 

din zilele de 2 și 3 februarie 2022 
 

 Comisia pentru administraţie publică și amenajarea teritoriului şi-a desfăşurat lucrările în 
zilele de 2 și 3 februarie. 
  
 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 2 februarie 
a.c., lucrările au fost conduse de doamna deputat Simona Bucura-Oprescu, preşedintele 
comisiei. 
 Având în vedere propunerea venită din partea domnului deputat Gabriel Andronache, 
Liderul Grupului parlamentar PNL, doamna preşedinte Simona Bucura-Oprescu a prezentat 
propunerea Grupului parlamentar PNL de numire a doamnei deputat Christine Thellmann în 
funcţia de secretar al Comisiei pentru administraţie publică și amenajarea teritoriului, în locul 
domnului deputat Dumitru Flucuș. 
 Membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, numirea doamnei deputat 
Christine Thellmann în funcţia de secretar al Comisiei pentru administraţie publică și 
amenajarea teritoriului. 
 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 561/2021 - Propunere legislativă pentru modificarea art.11 alin.(1) lit.c) din Legea 
nr.51/1991 privind securitatea naţională a României 
2. PL-x 600/2021 - Proiect de Lege privind căutarea persoanelor dispărute 
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DIVERSE 
 

3. 607 BP - Desemnarea reprezentanților Parlamentului României, Camera Deputaților, în 
cadrul Consiliului de coordonare al Institutului Național de Administrație 
 
La punctul 1 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, întocmirea 
unui aviz favorabil. 
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, a fost prezentat proiectul privind desemnarea reprezentantului 
Parlamentului României, Camera Deputaților, în cadrul Consiliului de coordonare al 
Institutului Național de Administrație, la propunerea Grupului Parlamentar al Partidului Social 
Democrat și al Grupului Parlamentar al Partidului Național Liberal. 
 
 În urma constituirii Consiliului de coordonare a Institutului Național de Administrație, în 
baza prevederilor Ordonanței Guvernului nr.23/2016, aprobată prin Legea nr.44/2017, a cărui 
organizare și funcționare a fost stabilită prin Hotărârea Guvernului nr.645/2020, Parlamentului 
României îî revin doi reprezentanți în Consiliul de coordonare, respective un representant 
desemnat de Camera Deputaților și un representant desemnat de Senat. 
 Astfel, Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat a propus-o pe doamna deputat 
Simona Bucura-Oprescu în calitate de membru titular, iar Grupul Parlamentar al Partidului 
Național Liberal a propus-o pe doamna deputat Angelica Fădor în calitate de membru 
supleant. 
 În urma dezbaterilor și a opiniilor expimate, s-a constatat că persoanele desemnate au 
experiența necesară în formarea profesională și managementul funcției publice. 
 Față de cele prezentate, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 
desemnarea doamnei deputat Simona Bucura-Oprescu în calitate de membru titular și 
desemnarea doamnei deputat Angelica Fădor în calitate de membru supleant în Consiliul 
de coordonare care funcționează pe lângă Institutul Național de Administrație. 
 
 La ședința comisiei din ziua de 2 februarie a.c., din numărul de 29 membri ai Comisiei 
pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului și-au înregistrat prezenţa 29 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) a fost înlocuit de doamna deputat Rodica Paraschiv 
(PSD) în intervalul orar 12:00 – 12:20, doamna deputat Oana-Alexandra Cambera (USR 
PLUS), domnul deputat Dumitru Flucuș (PNL), domnul deputat Radu-Marcel Tuhuț (PSD), 
domnul deputat Alin-Gabriel Apostol (USR PLUS), domnul deputat Adrian-George Axinia 
(AUR), domnul deputat Tudor-Vlad Benga (USR PLUS), domnul deputat Daniel-Codruț 
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Blaga (USR PLUS), domnul deputat Virgil Alin Chirilă (PSD), doamna deputat Cătălina Ciofu 
(PNL), domnul deputat Ionel Floroiu (PSD), domnul deputat Viorel Laurențiu Gîdei (PSD), 
doamna deputat Nicoleta-Matilda Goleac (PSD), domnul deputat Bogdan-Gruia Ivan (PSD), 
domnul deputat Janos Kiss (PNL), domnul deputat Laurențiu-Dan Leoreanu (PNL), domnul 
deputat Romeo-Daniel Lungu (PSD) a fost înlocuit de domnul deputat Adrian Alda (PSD) în 
intervalul orar 12:00 – 12:15, domnul deputat Gheorghe Nacov (Minorități), domnul deputat 
Szabolcs Nagy (UDMR), doamna deputat Eliza-Mădălina Peța Ștefănescu (PSD), domnul 
deputat Daniel-Gheorghe Rusu (AUR), doamna deputat Vetuța Stănescu (PNL), domnul 
deputat Cosmin Șandru (PNL), doamna deputat Christine Thellman (PNL), domnul deputat 
Marian Țachianu (PSD). 
 În sistem online au fost prezenți doamna deputat Oana-Alexandra Cambera (USR PLUS), 
domnul deputat Tudor-Vlad Benga (USR PLUS), domnul deputat Szabolcs Nagy (UDMR) și 
domnul deputat Cosmin Șandru (PNL). 
 
 În ziua de 3 februarie a.c., comisia a desfasurat activitati de documentare si consultare pe 
marginea proiectelor legislative aflate in dezbatere. În cadrul activitatilor de documentare si 
consultare, la sediul Camerei Deputaților au fost prezenti urmatorii 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 Thellman (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 Laurențiu-Viorel Gîdei (PSD), doamna deputat Nicoleta-Matilda 
Goleac (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 Gheorghe Nacov (Minorități), doamna deputat Eliza-Mădălina Peța Ștefănescu 
(PSD), domnul deputat Daniel-Gheorghe Rusu (AUR), doamna deputat Vetuța Stănescu 
(PNL), domnul deputat Marian Țachianu (PSD), iar in sistem online si-au desfasurat activitatea 
urmatorii deputati: doamna deputat Oana-Alexandra Cambera (USR), domnul deputat Alin-
Gabriel Apostol (USR), domnul deputat Tudor-Vlad Benga (USR), domnul deputat Szabolcs 
Nagy (UDMR) și domnul depuat Cosmin Șandru (PNL). 

 
PREȘEDINTE, SECRETAR, 

 
Simona BUCURA-OPRESCU Christine THELLMANN 

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


