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PROCES VERBAL 

din ziua de 12 mai 2020 
 
 Comisia pentru administraţie publică și amenajarea teritoriului şi -a desfăşurat lucrările în 
ziua de 12 mai 2020. 
 
  
 La ședința online a comisiei din ziua de 12 mai a.c., din numărul de 27 membri ai 
Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului și-au înregistrat prezenţa 24 
deputaţi, neparticipânt la ș edința comisiei doamna deputat Fădor Angelica (PNL), domnul 
deputat Nechifor Cătălin-Ioan (PRO Europa) și domnul deputat Palăr Ionel (PNL) . La sediul 
Camerei Deputaților au fost prezenți  domnul deputat Leoreanu Laurențiu -Dan (PNL), domnul 
deputat Suciu Vasile-Daniel (PSD) și domnul deputat Ursu Răzvan-Ion (PSD). 
 
 
 La ședința online a comisiei din ziua de 12 mai a.c., au participat în calitate de invitati: 
domnul Alexandru Grecu – director adjunct IGPR; domnul Iulian Stana – secreetar de stat în 
cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor; domnul Vajda Zsombor – vicepreședinte în 
cadrul Autorității Electorale Permanente și domnul Cătălin Iapă – secretar de stat în cadrul 
Ministerului pentru Lucări Publice, Dezvoltării și Administrației. 
 
 
 Şedinţa online a Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului a avut loc 
în data de 12 mai a.c., lucrările au fost conduse de domnul deputat Ion Călin, vicepreşedintele 
comisiei.  
 Domnul vicepreședinte Ion Călin a supus la vot ordinea de zi a comisiei.  
 Ordinea de zi a comisiei a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 
 
 
 Pe ordinea de zi a şedinţei online au figurat următoarele puncte: 
 
 

Bucureşti,  12 mai 2020 

nicoleta.toma
Original



 2 
 

 
AVIZE 

 
  1. PL-x 161/2020 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.20/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr.364/2004 privind organizarea şi 
funcţionarea poliţiei judiciare 
  2. PL-x 162/2020 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.24/2020 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei 
Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative 
  3. PL-x 169/2020 - Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii 
  4. PL-x 171/2020 - Proiect de Lege privind aplicarea în perioada 2019-2020 a unor măsuri 
de protecţie socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în 
baza planurilor de disponibilizare 
  5. PL-x 175/2020 - Proiect de Lege pentru completarea Legii asistenţei sociale 
nr.292/2011 
  6. PL-x 176/2020 - Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.171/2010 privind 
stabilirea contravenţiilor silvice 
  7. PL-x 180/2020 - Proiect de Lege privind numirea managerilor şi specialiştilor în 
consiliile de administraţie ale regiilor autonome, companiilor sau societăţilor naţionale, 
instituţiilor publice ori ale societăţilor comerciale, inclusiv ale băncilor sau altor instituţii de 
credit, societăţilor de asigurare şi celor financiare 
  8. PL-x 183/2020 - Proiect de Lege privind camerele pentru agricultură, piscicultură, 
silvicultură şi dezvoltare rurală 
  9. PL-x 188/2020 - Proiect de Lege privind unele măsuri pentru deblocarea procesului de 
restituire a terenurilor către foştii proprietari 
  10. PL-x 243/2020 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.44/2020 privind prelungirea mandatelor autorităţilor administraţiei publice locale cuprinse 
în perioada 2016-2020, unele măsuri pentru organizarea alegerilor locale din anul 2020, 
precum şi modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 
administrativ 
 
 La punctul 1 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.20/2020 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.364/2004 privind organizarea şi funcţionarea poliţiei judiciare (PL-x 161/2020), având ca 
obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr.364/2004. Proiectul de act 
normativ are în vedere punerea în acord a dispoziţiilor legii cu Decizia Curţii Constituţionale 
nr.317 din 9 mai 2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.644 din 7 
august 2017. Astfel, au fost identificate sursele de provenienţă ale poliţiştilor de poliţie 
judiciară şi a fost reevaluată procedura de acordare a avizului de desemnare în poliţia judiciară, 
în acord cu dispoziţiile Legii nr.135/2010. 
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 S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor organice, Camera 
Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a adoptat tacit proiectul de lege, Consiliul 
Legislativ a avizat negativ proiectul de lege. 
 Supus dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu majoritate de 
voturi (2 abțineri). 
 
 La punctul 2 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.24/2020 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi 
reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative (PL-x 162/2020), având ca obiect de 
reglementare adoptarea unor măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei 
Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative. 
La nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală se reduce numărul de vicepreşedinţi de 
la 4 la 3, în vederea eficientizării procesului decizional aferent, prin scurtarea circuitului 
informaţional aferent care va asigura o mai mare coerenţă decizională şi va diminua efortul 
depus pentru atingerea obiectivelor, raportat la rezultatele obţinute. De asemenea, se stabileşte 
încadrarea personalului Direcţiei Generale Antifrauda Fiscala (DGAF) în cadrul general 
aplicabil funcţionarilor publici, dând posibilitatea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală 
să atragă funcţionari publici potrivit activităţii de antifraudă fiscală. Proiectul propune 
desfiinţarea de urgenţă a funcţiilor publice specifice din cadrul DGAF şi înfiinţarea unor 
funcţii publice generale, care să asigure redistribuirea personalului specializat în mod fluent 
urmărind crearea posibilitaţii redistribuirii personalului atât între structurile ANAF, cât şi între 
funcţiile administraţiei publice. 
 S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor ordinare, Camera 
Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a adoptat tacit proiectul de lege Consiliul 
Legislativ a avizat negativ proiectul de lege, Consiliul Economic și Social a avizat favorabil 
proiectul de lege. 
 Supus dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu unanimitate de 
voturi. 
 
 La punctul 3 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii (PL-x 
169/2020), având ca obiect de reglementare completarea cu un nou alineat a art.33 din 
Ordonanţa Guvernului nr.26/2000. Intervenţia legislativă este argumentată în expunerea de 
motive prin faptul că înscrierea în registrul special al informaţiilor privind componenţa 
organelor de conducere ale unei persoane fără scop patrimonial sau membri asociaţi ai acesteia 
are doar efect de opozabilitate faţă de terţi şi nicidecum nu este constitutivă de drepturi 
 S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor ordinare, Camera 
Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a adoptat tacit proiectul de lege Consiliul 
Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege, Consiliul Economic și Social  a avizat 
favorabil proiectul de lege. 
 Supus dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost amânat cu unanimitate de voturi. 
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 La punctul 4 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege privind aplicarea în 
perioada 2019-2020 a unor măsuri de protecţie socială acordată persoanelor disponibilizate 
prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare (PL-x 171/2020), 
având ca obiect de reglementare stabilirea unor măsuri de protecţie socială ce vor fi acordate, 
în perioada 2019-2020, persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza 
unui plan de disponibilizare din cadrul unor societăţi naţionale, regii autonome, companii 
naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, institute naţionale de cercetare-
dezvoltare, al societăţilor comerciale şi al regiilor autonome subordonate autorităţilor 
administraţiei publice locale, precum şi din cadrul Societăţii Naţionale de Închideri de Mine 
Valea Jiului - S.A. si al Societăţii Complexul Energetic Hunedoara - S.A. 
 S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor organice, Camera 
Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a adoptat tacit proiectul de lege Consiliul 
Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege, Consiliul Economic și Social  a avizat 
favorabil proiectul de lege. 
 Supus dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost amânat cu majoritate de voturi. (3 
abțineri). 
 
 La punctul 5 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege pentru completarea Legii 
asistenţei sociale nr.292/2011 (PL-x 175/2020), având ca obiect de reglementare completarea 
Legii nr.292/2011, în sensul reformării sistemului de protecţie socială la nivel naţional, 
judeţean, local, prin acordarea unui pachet minimal de servicii sociale fiecărui copil şi familiei 
acestuia, pachet care include servicii de bază şi de informare în domeniul sănătăţii, educaţiei şi 
protecţiei sociale. 
 S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor organice, Camera 
Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a adoptat tacit proiectul de lege, Consiliul 
Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege, Consiliul Economic și Social  a avizat 
favorabil proiectul de lege. 
 Supus dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost amânat cu unanimitate de voturi. 
 
 La punctul 6 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege pentru modificarea Legii 
nr.171/2010 privind stabilirea contravenţiilor silvice (PL-x 176/2020), având ca obiect de 
reglementare modificarea Legii nr.171/2010, în scopul corelării normelor de trimitere, pentru 
a se putea realiza republicarea acestui act normativ. 
 S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor ordinare, Camera 
Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a adoptat tacit proiectul de lege Consiliul 
Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege, Consiliul Economic și Social  a avizat 
favorabil proiectul de lege. 
 Supus dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu unanimitate de 
voturi. 
 
 La punctul 7 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege privind numirea 
managerilor şi specialiştilor în consiliile de administraţie ale regiilor autonome, companiilor 
sau societăţilor naţionale, instituţiilor publice ori ale societăţilor comerciale, inclusiv ale 
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băncilor sau altor instituţii de credit, societăţilor de asigurare şi celor financiare (PL-x 
180/2020), având ca obiect de reglementare stabilirea unor incompatibilităţi în ceea ce 
priveşte numirea managerilor şi specialiştilor în consiliile de administraţie ale regiilor 
autonome, societăţilor naţionale, instituţiilor publice, societăţilor, instituţiilor de credit, 
societăţilor de asigurare şi a celor financiare. 
 S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor organice, Camera 
Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a adoptat tacit proiectul de lege Consiliul 
Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege, Consiliul Economic și Social  a avizat 
favorabil proiectul de lege. 
 Supus dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost amânat cu majoritate de voturi (3 
voturi împotrivă). 
 
 La punctul 8 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege privind camerele pentru 
agricultură, piscicultură, silvicultură şi dezvoltare rurală (PL-x 183/2020), având ca obiect de 
reglementare înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea camerelor pentru agricultură, industrie 
alimentară, piscicultură, silvicultură şi dezvoltare rurală judeţene şi a Camerei Agricole 
Naţionale, precum şi abrogarea Legii nr.283/2010. 
 S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor ordinare, Camera 
Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a adoptat tacit proiectul de lege Consiliul 
Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege, Consiliul Economic și Social  a avizat 
favorabil proiectul de lege. 
 Supus dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost avizat negativ cu unanimitate de 
voturi. 
 
 La punctul 9 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege privind unele măsuri 
pentru deblocarea procesului de restituire a terenurilor către foştii proprietari (PL-x 188/2020), 
având ca obiect de reglementare modificarea Legii nr.165/2013, în sensul ca restituirea 
terenurilor forestiere aparţinând domeniului public al statului, să se realizeze numai după 
trecerea prealabilă a acestor terenuri în domeniul privat al statului, această intervenţie 
impunând, pe cale de consecinţă, şi modificarea şi completarea Legii nr.46/2008. 
 S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor organice, Camera 
Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a adoptat tacit proiectul de lege Consiliul 
Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege, Consiliul Economic și Social  a avizat 
favorabil proiectul de lege. 
 Supus dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost avizat negativ cu unanimitate de 
voturi. 
 
 La punctul 10 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.44/2020 privind prelungirea mandatelor autorităţilor 
administraţiei publice locale cuprinse în perioada 2016-2020, unele măsuri pentru organizarea 
alegerilor locale din anul 2020, precum şi modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.57/2019 privind Codul administrativ (PL-x 243/2020), având ca obiect de reglementare 
prelungirea mandatelor autorităţilor administraţiei publice locale cuprinse în perioada 2016-
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2020,adoptarea unor măsuri pentru organizarea alegerilor locale din anul 2020, precum şi 
modificarea art.151 alin.(3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019. Astfel, se 
preconizează prelungirea mandatelor aleşilor locali până la preluarea mandatelor de către noii 
aleşi, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2020, procedurile pentru organizarea alegerilor 
urmând a fi demarate, cu respectarea termenelor din legislaţia electorală, într-un termen 
rezonabil de maximum 6 luni de la data expirării mandatelor actuale, dacă situaţia 
epidemiologică din România va permite. 
 S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor organice, Camera 
Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a adoptat proiectul de lege Consiliul 
Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege. 
 Supus dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil în forma adoptată 
de Senat cu majoritate de voturi (3 voturi împotrivă și două abțineri). 
 
 
 

VICEPREŞEDINTE, 

CĂLIN ION 

SECRETAR, 

  CONSTANTIN ȘOVIĂIALĂ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit: 
Expert parlamentar, Sergiu-Vlad PAHONŢU 
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	S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor ordinare, Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a adoptat tacit proiectul de lege Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege, Consiliul Economic și Social a avizat favorabil proiectul de lege.
	Supus dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost amânat cu unanimitate de voturi.
	La punctul 4 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege privind aplicarea în perioada 2019-2020 a unor măsuri de protecţie socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare (PL-x 171/2020), având ca obiect de reglementare stabilirea unor măsuri de protecţie socială ce vor fi acordate, în perioada 2019-2020, persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza unui plan de disponibilizare din cadrul unor societăţi naţionale, regii autonome, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, institute naţionale de cercetare-dezvoltare, al societăţilor comerciale şi al regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi din cadrul Societăţii Naţionale de Închideri de Mine Valea Jiului - S.A. si al Societăţii Complexul Energetic Hunedoara - S.A.
	S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor organice, Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a adoptat tacit proiectul de lege Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege, Consiliul Economic și Social a avizat favorabil proiectul de lege.
	Supus dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost amânat cu majoritate de voturi. (3 abțineri).
	La punctul 5 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege pentru completarea Legii asistenţei sociale nr.292/2011 (PL-x 175/2020), având ca obiect de reglementare completarea Legii nr.292/2011, în sensul reformării sistemului de protecţie socială la nivel naţional, judeţean, local, prin acordarea unui pachet minimal de servicii sociale fiecărui copil şi familiei acestuia, pachet care include servicii de bază şi de informare în domeniul sănătăţii, educaţiei şi protecţiei sociale.
	S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor organice, Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a adoptat tacit proiectul de lege, Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege, Consiliul Economic și Social a avizat favorabil proiectul de lege.
	Supus dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost amânat cu unanimitate de voturi.
	La punctul 6 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.171/2010 privind stabilirea contravenţiilor silvice (PL-x 176/2020), având ca obiect de reglementare modificarea Legii nr.171/2010, în scopul corelării normelor de trimitere, pentru a se putea realiza republicarea acestui act normativ.
	S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor ordinare, Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a adoptat tacit proiectul de lege Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege, Consiliul Economic și Social a avizat favorabil proiectul de lege.
	Supus dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu unanimitate de voturi.
	La punctul 7 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege privind numirea managerilor şi specialiştilor în consiliile de administraţie ale regiilor autonome, companiilor sau societăţilor naţionale, instituţiilor publice ori ale societăţilor comerciale, inclusiv ale băncilor sau altor instituţii de credit, societăţilor de asigurare şi celor financiare (PL-x 180/2020), având ca obiect de reglementare stabilirea unor incompatibilităţi în ceea ce priveşte numirea managerilor şi specialiştilor în consiliile de administraţie ale regiilor autonome, societăţilor naţionale, instituţiilor publice, societăţilor, instituţiilor de credit, societăţilor de asigurare şi a celor financiare.
	S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor organice, Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a adoptat tacit proiectul de lege Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege, Consiliul Economic și Social a avizat favorabil proiectul de lege.
	Supus dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost amânat cu majoritate de voturi (3 voturi împotrivă).
	La punctul 8 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege privind camerele pentru agricultură, piscicultură, silvicultură şi dezvoltare rurală (PL-x 183/2020), având ca obiect de reglementare înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea camerelor pentru agricultură, industrie alimentară, piscicultură, silvicultură şi dezvoltare rurală judeţene şi a Camerei Agricole Naţionale, precum şi abrogarea Legii nr.283/2010.
	S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor ordinare, Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a adoptat tacit proiectul de lege Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege, Consiliul Economic și Social a avizat favorabil proiectul de lege.
	Supus dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost avizat negativ cu unanimitate de voturi.
	La punctul 9 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege privind unele măsuri pentru deblocarea procesului de restituire a terenurilor către foştii proprietari (PL-x 188/2020), având ca obiect de reglementare modificarea Legii nr.165/2013, în sensul ca restituirea terenurilor forestiere aparţinând domeniului public al statului, să se realizeze numai după trecerea prealabilă a acestor terenuri în domeniul privat al statului, această intervenţie impunând, pe cale de consecinţă, şi modificarea şi completarea Legii nr.46/2008.
	S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor organice, Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a adoptat tacit proiectul de lege Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege, Consiliul Economic și Social a avizat favorabil proiectul de lege.
	Supus dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost avizat negativ cu unanimitate de voturi.
	La punctul 10 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.44/2020 privind prelungirea mandatelor autorităţilor administraţiei publice locale cuprinse în perioada 2016-2020, unele măsuri pentru organizarea alegerilor locale din anul 2020, precum şi modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ (PL-x 243/2020), având ca obiect de reglementare prelungirea mandatelor autorităţilor administraţiei publice locale cuprinse în perioada 2016-2020,adoptarea unor măsuri pentru organizarea alegerilor locale din anul 2020, precum şi modificarea art.151 alin.(3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019. Astfel, se preconizează prelungirea mandatelor aleşilor locali până la preluarea mandatelor de către noii aleşi, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2020, procedurile pentru organizarea alegerilor urmând a fi demarate, cu respectarea termenelor din legislaţia electorală, într-un termen rezonabil de maximum 6 luni de la data expirării mandatelor actuale, dacă situaţia epidemiologică din România va permite.
	S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor organice, Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a adoptat proiectul de lege Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege.
	Supus dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil în forma adoptată de Senat cu majoritate de voturi (3 voturi împotrivă și două abțineri).
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