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Parlamentul României 

Camera Deputaților 
 

COMISIA PENTRU ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ  

ȘI AMENAJAREA TERITORIULUI 

 

București, 5 decembrie 2022 

Nr. 4c-7/ 825 

 

SINTEZA LUCRĂRILOR 

din zilele de 21, 22, 23 și 24 noiembrie 2022 

 

 Comisia pentru administraţie publică și amenajarea teritoriului şi-a desfăşurat 

lucrările în zilele de 21, 22, 23 și 24 noiembrie 2022. 

 

Şedinţa Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului s-

a desfășurat la sediul Camerei Deputaților. Ședința avut loc în data de 23 

noiembrie a.c., lucrările au fost conduse de doamna deputat Simona Bucura-

Oprescu, președintele 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 66/2019 - Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.7/2006 privind 

statutul funcţionarului public parlamentar 

2. PLx 673/2022 - Propunere legislativă privind acordarea unui tichet social 

pentru îngrijirea nou-născuţilor 

3. PLx 695/2022 - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 

Legii 544/2001 privind accesul liber la informaţiile de interes public 

 

SESIZĂRI ÎN FOND 

 

4. PLx 643/2020 - Proiect de Lege privind transmiterea unor bunuri imobile 

destinate activităţilor de asistenţă sanitar-veterinară, aflate în proprietatea privată 

a statului, din administrarea Agenţiei Domeniilor Statului în administrarea 

consiliilor locale, precum şi pentru abrogarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

sergiu.pahontu
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nr.89/2004 privind vânzarea bunurilor imobile în care se desfăşoară activităţi de 

asistenţă sanitar-veterinară 

5. PLx 601/2021 - Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea art.13 

din Legea nr.153/2011 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-

ambientale a clădirilor 

6. PLx 166/2022 - Propunere legislativă pentru abrogarea alineatului (61) al 

articolului 42 din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.51/2006, 

precum şi pentru abrogarea alineatului (17) al articolului 31 din Legea serviciului 

de alimentare cu apă şi de canalizare nr.241/2006 

7. PLx 499/2022 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr.86/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 

Guvernului nr.58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în 

România 

8. PLx 515/2022 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.109/2022 privind unele măsuri pentru proiectele de infrastructură 

de apă şi apă uzată finanţate din fonduri europene şi pentru modificarea unor acte 

normative 

9. PLx 562/2022 - Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea art.485 

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

10. COM(2022)552 - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE 

PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI 

SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR Digitalizarea sistemului 

energetic – Planul de acţiune al UE 

 

Doamna președinte Simona Bucura-Oprescu a supus la vot suplimentarea 

ordinea de zi a Comisiei cu următoarele inițiative legislative. 

 

AVIZE 

 

1. PLx 397/2022 - Propunere legislativă privind aprobarea procedurii de 

pregătire pentru reutilizare a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice, a 

cerinţelor tehnice privind pregătirea pentru reutilizare şi a cerinţelor de raportare 

şi monitorizare a echipamentelor electrice şi electronice reutilizate 

2. PLx 551/2022 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã 

a Guvernului nr.119/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.27/2022 privind măsurile aplicabile clienţilor finali din 

piaţa de energie electrică şi gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 

2023, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din 

domeniul energiei 

 

SESIZĂRI ÎN FOND 

 

3. PLx 691/2022 - Proiect de Lege privind Ziua Sustenabilităţii în România 

Ordinea de zi suplimentară a şedinţei a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 
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La punctul 1 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate 

de voturi, întocmirea unui aviz negativ. 

 La punctul 2 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate 

de voturi, întocmirea unui aviz negativ. 

 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 raport preliminar de respingere. 

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

de voturi, amânarea inițiativei legislative. 

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

de voturi, întocmirea unui raport de respingere. 

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

de voturi, amânarea inițiativei legislative. 

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

de voturi, întocmirea unui raport preliminar de adoptare cu un amendament 

admis. 

 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 

unanimitate de voturi, întocmirea unui proiect de opinie favorabil. 

 La punctul 1 al ordinii de zi suplimentare, membrii comisiei au hotărât, 

cu unanimitate de voturi, întocmirea unui aviz favorabil. 

 La punctul 2 al ordinii de zi suplimentare, membrii comisiei au hotărât, 

cu majoritate de voturi, întocmirea unui aviz favorabil. 

 La punctul 3 al ordinii de zi suplimentare, membrii comisiei au hotărât, 

cu unanimitate de voturi, întocmirea unui raport preliminar de adoptare. 

     

 La ședința Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului 

au participat în calitate de invitați: domnul Daniel Surdu - secretar de stat Și 

doamna Vasilica Baciu - director în cadrul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor 

Publice și Administrației; doamna Andreea Naggar - secretar de stat și doamna 

Oana Arat - director general în cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor 

Europene; domnul Vasile-Felix Cozma - președinte în cadrul Agenției Naționale 

a Funcționarilor Publici. 

  

 În zilele de 21 și 22 noiembrie 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 Seres Denes  (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 
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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 Kiss Janos  (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 Nagy Szabolcs (UDMR), doamna deputat Eliza-

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

domnul deputat Cosmin Șandru (PNL) și domnul deputat Marian Țachianu 

(PSD). 

 

La ședința comisiei din ziua de 23 noiembrie a.c., din numărul de 33 

membri, și-au înregistrat prezenţa 30 deputaţi, după cum urmează: 

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

Ioan Avrămescu (PNL), doamna deputat Angelica Fădor (PNL), domnul deputat 

Seres Denes  (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), 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), domnul deputat Radu-Vicențiu Grădinaru 

(AUR), doamna deputat Alexandra Huțu (PSD), domnul deputat Kiss Janos  

(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 Nagy Szabolcs (UDMR), 

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

Claudiu Roman (PNL), domnul deputat Cosmin Șandru (PNL) și domnul deputat 

Marian Țachianu (PSD). 

 

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 24 noiembrie 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 Seres Denes  (UDMR), domnul deputat 

Bogdan-Andrei Toader (PSD), domnul deputat Radu-Marcel Tuhuț (PSD), 

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

Janos  (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 Nagy Szabolcs 

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

deputat Florin-Claudiu Roman (PNL), domnul deputat Cosmin Șandru (PNL) și 

domnul deputat Marian Țachianu (PSD). 

 

 

  

PREŞEDINTE SECRETAR, 

Simona BUCURA-OPRESCU Christine THELLMANN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Șef serviciu, Cristian BITEA 

Consilier parlamentar, Sergiu-Vlad PAHONȚU 


