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Parlamentul României 

Camera Deputaților 
 

COMISIA PENTRU ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ  
ȘI AMENAJAREA TERITORIULUI 

 
București, 21 februarie 2023 

Nr. 4c-7/ 107 
 

SINTEZA LUCRĂRILOR 
din zilele de 13, 14, 15 și 16 februarie 2023 

 
 Comisia pentru administraţie publică și amenajarea teritoriului şi-a desfăşurat 
lucrările în zilele de 13, 14, 15 și 16 februarie 2023. 

 

Şedinţa Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului s-a 

desfășurat la sediul Camerei Deputaților. Ședința avut loc în data de 15 februarie a.c., 
lucrările au fost conduse de domnul deputat Bogdan-Andrei Toader, vicepreședintele 
comisiei. 

 Domnul vicepreședinte Bogdan-Andrei Toader 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 24/2023 - Proiect de Lege privind modificarea art.31 alin.(2) 

lit.b) din Legea nr.248/2005 privind regimul liberei circulaţii a 
cetăţenilor români în străinătate 

2. PLx 34/2023 - Proiect de Lege pentru aprobarea Contractului de 

finanţare - Răspunsul sectorului public din România la Covid-19- 

dintre România şi Banca Europeană de Investiţii, semnat la Bucureşti 
la 15 decembrie 2022 şi la Luxemburg la 19 decembrie 2022 şi a 
Contractului de finanţare - Răspunsul sectorului public din România la 
Covid-19 II- dintre România şi Banca Europeană de Investiţii, semnat 
la Bucureşti la 15 decembrie 2022 şi la Luxemburg la 19 decembrie 
2022 

3. PLx 519/2022 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.114/2022 pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.196/2016 privind venitul minim de incluziune 

cdep
Conform cu originalul
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4. PLx 522/2022 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.97/2022 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.66/2011 privind prevenirea, 
constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea 
fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente 
acestora 

5. PLx 549/2022 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.112/2022 privind instituirea unor măsuri 
pentru stimularea investiţiilor cu finanţare din fonduri externe 
nerambursabile în domeniul eficienţei energetice, resurselor 
regenerabile de energie pentru întreprinderi mari şi întreprinderi mici 
şi mijlocii, energiei verzi din surse regenerabile destinate autorităţilor 
publice locale, precum şi unele măsuri în domeniul specializării 
inteligente, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative 

6. PLx 649/2022 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.125/2022 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul 
pentru mediu 

 

SESIZĂRI ÎN FOND 
 

7. PLx 584/2022 - Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii 

8. PLx 590/2022 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr. 21/2022 pentru stabilirea unor măsuri privind 
finalizarea lucrărilor de intervenţie pentru creşterea performanţei 
energetice la blocurile de locuinţe din cadrul Programului naţional 
multianual privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de 
locuinţe cu finanţare în perioada 2019-2021 

9. PLx 591/2022 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.22/2022 pentru modificarea Legii nr.152/1998 privind 

înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe 

10. PLx 689/2022 - Proiect de Lege pentru modificarea art.1 din 

Ordonanţa 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 

 

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, Comisia a luat act că PLx 34/2023 a fost dezbătut 
de comisia sesizată în fond, respectiv Comisia pentru buget, finanţe şi bănci în ședința 
din data de 15.02.2023. 
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 La punctul 3 al ordinii de zi, Comisia a luat act că PLx 519/2022 a fost 

dezbătut de comisia sesizată în fond, respectiv Comisia pentru muncă şi protecţie 
socială în ședința din data de 15.02.2023. 
 La punctul 4 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de 

voturi, amânarea inițiativei legislative. 
 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 majoritate de 

voturi, întocmirea unui aviz favorabil. 
 La punctul 7 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate 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 preliminar de adoptare. 

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

voturi, întocmirea unui raport de adoptare. 

 La punctul 10 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 Adrian Voican - secretar de stat, doamna 

Săceanu Nicoleta - șef serviciu, domnul Stanca Sergiu - șef serviciu în cadrul 
Ministerului Afacerilor Interne; doamna Andreea Naggar - secretar de stat în cadrul 

Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene; domnul Bogdan Balanișcu - secretar 

de stat în cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor; doamna Anne Marie 
Hoară - consilier, doamna Anișoara Radu - director general adjunct în cadrul 

Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației. 
  

 În ziua de 13 februarie 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: 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), 
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doamna deputat Vetuța Stănescu (PNL), domnul deputat Cosmin Șandru (PNL) și 
domnul deputat Marian Țachianu (PSD). 
 

 În ziua de 14 februarie 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: 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 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 Bogdan-Gruia Ivan (AUR), 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), doamna deputat Vetuța Stănescu (PNL), domnul deputat Cosmin 
Șandru (PNL) și domnul deputat Marian Țachianu (PSD). 
 

La ședința comisiei din ziua de 15 februarie a.c., din numărul de 33 membri, 
și-au înregistrat prezenţa 31 deputaţi, după cum urmează: 
 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 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), 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 Gheorghe Nacov (Minorități), domnul deputat Nagy Szabolcs (UDMR), 
doamna deputat Eliza-Mădălina Peța-Ștefănescu (PSD), domnul deputat Florin-

Claudiu Roman (PNL), doamna deputat Vetuța Stănescu (PNL), domnul deputat 
Cosmin Șandru (PNL) și domnul deputat Marian Țachianu (PSD). 
 Doamna deputat Simona Bucura-Oprescu (PSD) și domnul deputat Liviu-Ionuț 
Moșteanu (USR) nu au participat la ședința comisiei. 
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În ziua de 16 februarie 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: domnul deputat Gabriel-Ioan Avrămescu (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 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 Bogdan-Gruia Ivan (AUR), 

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), doamna deputat Vetuța Stănescu (PNL), domnul 
deputat Cosmin Șandru (PNL) și domnul deputat Marian Țachianu (PSD). 
 

 

  

VICEPREŞEDINTE SECRETAR, 

Bogdan-Andrei TOADER Christine THELLMANN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Șef serviciu, Cristian BITEA 

Consilier parlamentar, Sergiu-Vlad PAHONȚU 


