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Parlamentul României 
Camera Deputaților 

 
COMISIA PENTRU ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ  

ȘI AMENAJAREA TERITORIULUI 
 

București, 8 martie 2022 
Nr. 4c-7/ 108 

 
SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 

din zilele de 28 februarie, respectiv 1, 2 și 3 martie 2022 
 

 Comisia pentru administraţie publică și amenajarea teritoriului şi-a desfăşurat lucrările în 
zilele de 28 februarie, respectiv 1, 2 și 3 martie. 
  
 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 28 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: 
 

SESIZĂRI ÎN FOND 
 

1. PL-59/2022 - Proiect de Lege privind reglementarea statutului personalului contractual 
care, în perioada stării de alertă, a fost încadrat pe perioadă determinată 
2. PL.x 560/2021 - Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile 
administraţiei publice şi instituţiile publice 
 
 La punctul 1 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, 
întocmirea unui raport preliminar de adoptare cu amendamente admise și respinse. 
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 La punctul 2 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, 
întocmirea unui raport de adoptare cu amendamente admise. 
 
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 1 martie a.c., 
lucrările au fost conduse alternativ de doamna deputat Simona Bucura-Oprescu, Preşedintele 
comisiei, respectiv de domnul deputat Bogdan-Andrei Toader, Vicepreședintele 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. PLx 27/2022 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.127/2021 pentru modificarea Legii nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor 
şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr.144/2007 privind 
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru 
modificarea şi completarea altor acte normative şi a art.III din Legea nr.105/2020 pentru 
completarea Legii nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor 
publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr.144/2007 privind înfiinţarea, organizarea 
şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea 
altor acte normative 
2. PLx 28/2022 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.139/2021 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 2021” 
3. PLx 36/2022 - Proiect de Lege privind darea în folosinţă cu titlu gratuit unor bunuri imobile 
din proprietatea publică a statului, aflate în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului, 
în folosinţă gratuită Federaţiei Române de Rugby 
4. PL x 38/2022 - Proiect de Lege pentru completarea art.13 alin.(1) din Legea nr.52/2011 
privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri 
2. PLx  47/2022 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţei a Guvernului 
nr.7/2022 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului de punere în aplicare 
(UE) 2015/1998 din 5 noiembrie 2015 de stabilire a măsurilor detaliate de implementare a 
standardelor de bază comune în domeniul securităţii aviaţiei, aşa cum a fost modificat prin 
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/103 al Comisiei din 23 ianuarie 2019 
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SESIZĂRI ÎN FOND 
 

5. Pl.x 303/2021 - Propunere legislativă pentru completarea art.7 lit.h) din Legea poliţiei 
locale nr.155/2010 
6. PL-x 375/2015 - Proiect de Lege pentru modificarea art.29 din Legea nr.35/2008 pentru 
alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei pubice locale, a Legii administraţiei 
publice locale nr.215/2001 şi a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali 
7. Pl-x 237/2016 - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 208 din 
20 iulie 2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea 
şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, şi a Legii nr. 115 din 19 mai 2015 pentru 
alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei 
publice locale nr.215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.393/2004 
privind Statutul aleşilor locali 
8. Pl-x 288/2016 - Proiect de Lege pentru modificarea art.101 din Legea nr.115/2015 pentru 
alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei 
publice locale nr.215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.393/2004 
privind Statutul aleşilor locali 
9. PL-x 329/2016 - Proiect de Lege privind modificarea şi completarea art.7 din Legea 
nr.115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea 
Legii administraţiei publice locale nr.215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali 
10. PL.x 424/2019 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.53/2019 privind aprobarea Programului multianual de finanţare a investiţiilor pentru 
modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea şi extinderea sau înfiinţarea sistemelor de 
alimentare centralizată cu energie termică ale localităţilor şi pentru modificarea şi completarea 
Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.51/2006 
3. COM(2021)811 - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL 
EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI 
COMITETUL REGIUNILOR Noul cadru al UE pentru mobilitatea urbană 
 

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, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, 
întocmirea unui aviz negativ. 

La punctul 4 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 
întocmirea unui aviz favorabil. 
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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 raport preliminar de adoptare. 

La punctul 7 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 
întocmirea unui raport comun de respingere. 

La punctul 8 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 
întocmirea unui raport comun de respingere. 

La punctul 9 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, 
întocmirea unui raport de respingere. 

La punctul 10 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, 
întocmirea unui raport comun de respingere. 

La punctul 11 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 
întocmirea unui raport comun de adoptare cu amendamente admise și respinse. 

La punctul 12 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 
întocmirea unui proiect de opinie favorabil. 
 
 La ședințele comisiei din zilele de 28 februarie și 1 martie 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), doamna deputat Oana-Alexandra Cambera (USR), 
doamna deputat Christine Thellmann (PNL), domnul deputat Radu-Marcel Tuhuț (PSD), 
domnul deputat Adrian-George Axinia (AUR), domnul deputat Tudor-Vlad Benga (USR), 
domnul deputat Ovidiu-Sergiu Bîlcea (PNL), 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), 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 Cosmin Șandru (PNL), domnul deputat Marian Țachianu (PSD). 
 În sistem online au fost prezenți domnul deputat Alin-Gabriel Apostol (USR), domnul 
deputat Daniel-Codruț Blaga (USR) și domnul deputat Szabolcs Nagy (UDMR). 
 
 În zilele de 2 și 3 martie 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 
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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 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), domnul deputat Liviu-Ionuț Moșteanu 
(USR), domnul deputat Gheorghe Nacov (Minorități), doamna deputat Eliza-Mădălina Peța 
Ștefănescu (PSD), domnul deputat Florin-Claudiu Roman (PNL), domnul deputat Daniel-
Gheorghe Rusu (AUR), doamna deputat Vetuța Stănescu (PNL), domnul deputat Cosmin 
Șandru (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 Daniel-Codruț Blaga (USR) și domnul deputat Szabolcs Nagy (UDMR). 
 
 
  

 
PREȘEDINTE SECRETAR 

Simona BUCURA-OPRESCU Oana-Alexandra CAMBERA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Șef serviciu, Cristian BITEA 
Consilier parlamentar, Sergiu-Vlad PAHONȚU 


