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Parlamentul României 

Camera Deputaților 
 

COMISIA PENTRU ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ  

ȘI AMENAJAREA TERITORIULUI 

 

București, 

Nr. 4c-7/ 

29 septembrie 2022 

 

 

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 

din zilele de 19, 20, 21 și 22 septembrie 2022 

 

 Comisia pentru administraţie publică și amenajarea teritoriului şi-a desfăşurat lucrările 

în zilele de 19, 20, 21 și 22 septembrie 2022. 

 

 În data de 19 septembrie a.c., Comisia pentru administrație publică și amenajarea 

teritoriului și-a desfășurat lucrările în sedință comună cu Comisia pentru muncă și protecție 

socială. Lucrările au fost conduse de domnul deputat Adrian Solomon, președintele comisiei 

pentru muncă și protecție socială. 

 

 Pe ordinea de zi a ședinței comune a figurat PL-x nr. 454/2022 - Propunere legislativă 

pentru modificarea şi completarea Legii nr.53/2003 Codul muncii, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, precum şi pentru modificarea şi completarea OUG 

nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare 

 

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

hotărât, cu majoritate de voturi (9 abțineri), întocmirea unui raport comun de adoptare 

cu amendamente admise și respinse. 

 

 Comisia pentru administraţie publică și amenajarea teritoriului şi-a desfăşurat lucrările 

în zilele de 21, 22 și 23 septembrie 2022, ca urmare a aprobării Biroului Permanent privind 

desfășurarea lucrărilor în afara sediului Palatului Parlamentului, în județul Argeș, la sala de 

ședințe a Primăriei Municipiului Pitești. 

 

Şedinţa Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului a avut loc în 

data de 21 septembrie a.c., în județul Argeș, și anume la sala de ședințe a Primăriei 

Municipiului Pitești. Lucrările au fost conduse de doamna deputat Simona Bucura-Oprescu, 

preşedintele 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. 
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Pe ordinea de zi a şedinţei au figurat următoarele puncte: 

 

AVIZE 

 

1. PLx 254/2022 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 

nr.39/2022 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul gestionării 

financiare a fondurilor europene şi pentru adoptarea unor măsuri privind beneficiarii de 

fonduri europene 

2. PLx 299/2022 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 

nr.55/2022 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.60/2020 privind 

unele măsuri financiare în vederea implementării proiectelor de infrastructură fazate din 

perioada de programare 2007-2013, finanţate din fondurile Uniunii Europene aferente 

perioadei de programare 2014-2020, precum şi în vederea elaborării şi implementării 

strategiilor teritoriale integrate în perioada de programare 2021-2027 

3. PLx 324/2022 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 

nr.61/2022 privind unele măsuri pentru acordarea de microgranturi şi granturi pentru capital 

de lucru entităţilor din domeniul agroalimentar cu finanţare din fonduri externe 

nerambursabile 

4. PLx 348/2022 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr. 63/2022 privind unele măsuri temporare pentru acordarea de sprijin material categoriilor 

de persoane aflate în situaţii de risc de deprivare materială şi/sau risc de sărăcie extremă, 

suportate parţial din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri de distribuire 

a acestuia 

5. PLx 394/2022 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 

nr.70/2022 privind prevenirea, verificarea şi constatarea neregulilor/dublei finanţări, a 

neregulilor grave apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor externe 

nerambursabile/rambursabile alocate României prin Mecanismul de Redresare şi Rezilienţă 

şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora şi recuperarea creanţelor rezultate 

6. PLx 438/2022 - Proiect de Lege privind stabilirea cadrului organizatoric în scopul 

operaţionalizării la nivel naţional a sistemului centralizat pentru determinarea statelor 

membre care deţin informaţii privind condamnările resortisanţilor ţărilor terţe şi ale 

apatrizilor, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.290/2004 privind cazierul 

judiciar 

7. PLx 448/2022 - Proiect de Lege pentru modificarea unor acte normative referitoare la 

căutarea automatizată în sistemul automatizat pentru identificarea datelor dactiloscopice 

8. PLx 477/2022 - Proiect de Lege pentru aprobarea Acordului-cadru de împrumut-

Proiectul privind reabilitarea patrimoniului construit și a clădirilor cu destinație culturală-

dintre Romînia și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Paris la 1 iunie 2022 

și la București la 9 iunie 2022 

 

SESIZĂRI ÎN FOND 

 

9. PLx 31/2022 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.1/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.121/2021 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi 
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pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru modificarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ. 

10. PLx 427/2022 - Proiect de Lege pentru declararea florii de bujor ca Floare Naţională a 

României 

11. PLx 317/2022 - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului şi pentru 

modificarea şi completarea Legii contenciosului administrativ nr.554/2004 

12. PLx 391/2022 - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ 

13. PLx 416/2022 - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ 

14. PLx 418/2022 - Propunere legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă 

nr.142/2008 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional Secţiunea a 

VIII-a -zona cu resurse turistice 

15. PLx 143/2022 - Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe 

16. PLx 228/2022 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 

nr.31/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe 

 

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

întocmirea unui aviz favorabil. 

 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 aviz favorabil. 

 La punctul 8 al ordinii de zi, Comisia a luat act că PLx 477/2022 a fost dezbătut de 

comisia sesizată în fond, respective Comisia pentru buget, finanțe și bănci în ședința din 20 

septembrie 2022. 

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

întocmirea unui raport preliminar de adoptare. 

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

înctocmirea unui raport comun de adoptare. 

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

întocmirea unui raport preliminar de respingere. 
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La punctul 12 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, 

întocmirea unui raport preliminar de respingere. 

La punctul 13 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, 

întocmirea unui raport preliminar de respingere. 

 La punctul 14 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, 

întocmirea unui raport preliminar de respingere. 

La punctul 15 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, 

întocmirea unui raport preliminar de respingere. 

La punctul 16 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 

întocmirea unui raport comun de adoptare cu amendamente admise. 

  

 La ședința Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului au participat 

în calitate de invitați: doamna Alexandra Popescu – director adjunct în cadrul Ministerului 

Finanțelor; doamna Stela Tănase – șef serviciu, domnul Mihai Neagu – consilier în cadrul 

Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale; domnul Iulian Angel Călin – secretar de stat 

în cadrul Ministerului Antreprenoriatului și Turismului; domnul Bogdan Radu Balanișcu – 

secretar de stat în cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, Vasilica Baciu – 

director în cadrul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației. 

 

La ședința comisiei din ziua de 19 septembrie a.c., din numărul de 33 membri, și-au 

înregistrat prezenţa 33 deputaţi, după cum urmează: 

 Doamna deputat Simona Bucura-Oprescu (PSD) a fost înlocuită de domnul deputat 

Iulian-Alexandru Badea (PSD), domnul deputat Gabriel-Ioan Avrămescu (PNL) a fost 

înlocuit de domnul deputat Ștefan-Bucur Stoica (PNL) în intervalul orar 17:00 – 17:20, 

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

deputat Bogdan-Andrei Toader (PSD) a fost înlocuit de doamna deputat Dumitrița Gliga 

(PSD) în intervalul orar 17:00 – 17:15, 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) a fost înlocuit de domnul deputat Claudiu Manta (PSD) în intervalul orar 

17:00 – 17:30, 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), 

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). 

 

 În ziua de 20 septembrie a.c., comisia a desfășurat activități de documentare și 

consultare pe marginea proiectelor legislative aflate în dezbatere. În cadrul activităților de 
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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), domnul deputat Radu-Vicențiu Grădinaru (AUR), 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), 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 jud. Argeș, din ziua de 21 septembrie a.c., din numărul de 33 

membri, și-au înregistrat prezenţa 21 deputaţi, după cum urmează: 

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

Avrămescu (PNL), domnul deputat Denes Seres (UDMR), domnul deputat Bogdan-Andrei 

Toader (PSD) a fost înlocuit de omnul deputat Aurel Bălășoiu (PSD), domnul deputat Alin-

Gabriel Apostol (USR), domnul deputat Radu-Marcel Tuhuț (PSD), domnul deputat Daniel-

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

deputat Virgil Alin Chirilă, 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) a fost înlocuită de domnul deputat Nicolae Pavelescu (PSD), domnul 

deputat Bogdan-Gruia Ivan (PSD) a fost înlocuit de domnul deputat Nicolae Georgescu 

(PSD), domnul deputat Janos Kiss (PNL), domnul deputat Romeo-Daniel Lungu (PSD), 

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

domnul deputat Marian Țachianu (PSD). 

 

În ziua de 21 septembrie 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 Angelica Fădor (PNL), domnul deputat Bogdan-Andrei Toader 

(PSD), doamna deputat Christine Thellmann (PNL), domnul deputat Ovidiu-Sergiu Bîlcea 

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

domnul deputat Laurențiu-Dan Leoreanu (PNL), doamna deputat Eliza-Mădălina Peța-

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

Stănescu (PNL) și domnul deputat Cosmin Șandru (PNL). 
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În ziua de 22 septembrie 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 Angelica Fădor (PNL), domnul deputat Denes Seres (UDMR), domnul 

deputat Bogdan-Andrei Toader (PSD), doamna deputat Christine Thellmann (PNL), 

domnul deputat Ovidiu-Sergiu Bîlcea (PNL), doamna deputat Alexandra Huțu (PSD), 

domnul deputat Bogdan-Gruia Ivan (PSD), domnul deputat Laurențiu-Dan Leoreanu 

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

Claudiu Roman (PNL), doamna deputat Vetuța Stănescu (PNL) și domnul deputat Cosmin 

Șandru (PNL). 

 

 

 

  

PREŞEDINTE SECRETAR, 

Simona BUCURA-OPRESCU Radu-Marcel TUHUȚ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Șef serviciu, Cristian BITEA 

Consilier parlamentar, Sergiu-Vlad PAHONȚU 


