
 

       
Parlamentul României    

Camera Deputaţilor  
COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ ŞI  

AMENAJAREA TERITORIULUI  
 
 

 
PROCES VERBAL 

din ziua de 29 iunie 2020 
 
 Comisia pentru administraţie publică și amenajarea teritoriului şi-a desfăşurat lucrările în 
ziua de 29 iunie 2020. 
  
 La ședința online a comisiei din ziua de 29 iunie a.c., din numărul de 27 membri ai 
Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului și-au înregistrat prezenţa 24 
deputaţi, neparticipânt la ședința  online a comisiei domnul deputat Avram Constantin (PSD), 
domnul deputat Dan Nicușor Daniel (USR) și domnul deputat Korodi Attila (UDMR) . La 
sediul Camerei Deputaților au fost prezenți  doamna deputat Fădor Angelica (PNL), domnul 
deputat Călin Ion (PSD), domnul deputat Seres Denes (UDMR), doamna deputat Bucura-
Oprescu Simona (PSD), domnul deputat Șovăială Constantin (PNL), domnul deputat Leoreanu 
Laurențiu-Dan (PNL), domnul deputat Mușoiu Ștefan (PSD),  doamna deputat Popescu 
Mariana-Venera (Minorități), domnul deputat Rădulescu Cătălin-Marian (PSD), domnul 
deputat Roman Florin-Claudiu (PNL) și domnul deputat Ursu Răzvan-Ion (PSD). 
 
 Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului și  Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi și -au desfășurat lucrările în ședință  comună online, în data de 29 iunie 
a.c., ora 10:00. Lucrările au fost conduse de domnul deputat Nicușor Halici (PSD), 
președintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. 
 
 Pe ordinea de zi a şedinţei comune online a figurat următorul punct: 
 

SESIZARE ÎN FOND 
 
 1. PL.x 61/2019 - Proiect de Lege pentru completarea art.10 din Legea nr.7/2006 privind 
statutul funcţionarului public parlamentar 
 
 Domnul președinte Nicușor Halici a supus la vot suplimentarea ordinii de zi cu următoarea 
sesizare în fond: 
 

Bucureşti,  1 iulie 2020 
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 PL.x 630/2019 - Proiect de Lege privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a 
publicităţii imobiliare nr.7/1996 
 
 Ordinea de zi suplimentara a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 
 Domnul președinte Nicușor Halici a supus la vot ordinea de zi a comisiei.  
 Ordinea de zi a şedinţei comune online a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 
 
 La punctul înscris pe ordinea de zi a ședinței comune online , a fost prezentat proiectul 
de Lege pentru completarea art.10 din Legea nr.7/2006 privind statutul funcţionarului public 
parlamentar (PL.x 61/2019), având ca obiect de reglementare completarea art.10 din Legea 
nr.7/2006 în sensul că „nu se află în situaţia de incompatibilitate funcţionarul public 
parlamentar care este desemnat printr-un act administrativ, emis în condiţiile legii, să participe 
în calitate de reprezentant al autorităţii ori instituţiei publice în cadrul unor organisme sau 
organe colective de conducere constituite în temeiul actelor normative în vigoare”. 
 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, Guvernul prin punctul de vedere lasă la 
latitudinea Parlamentului să decidă asupra oportunității adoptării ințiativei legislative. 
 Supus dezbaterilor, membrii comisiilor au hotărât, cu majoritate de voturi, întocmirea 
unui raport comun de adoptare. 
 
 La punctul înscris pe ordinea de zi suplimentară a ședinței comune online , a fost 
prezentat proiectul de Lege privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a 
publicităţii imobiliare nr.7/1996 (PL.x 630/2019), având ca obiect de reglementare 
modificarea alin.(29), (30) şi (32) ale art.9 din Legea nr.7/1996, în sensul ca şi planurile 
parcelare să beneficieze de cofinanţate din bugetul Agenţiei Naţionale de Cadastru şi 
Publicitate Imobiliară 
 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, membrii comisiilor au hotărât, cu majoritate de voturi, întocmirea 
unui raport comun înlocuitor de adoptare cu amendamente admise si respinse. 
 
 Şedinţa online a Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului a avut loc 
în data de 29 iunie a.c., ora 10:30, lucrările au fost conduse de doamna deputat Angelica 
Fădor, preşedintele comisiei.  
 Doamna președinte Angelica Fădor 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: 
 
 
 



 3 
 

AVIZE 
 
  1. PL-x  318/2020 - Proiect de Lege privind transmiterea unor bunuri imobile aflate în 
proprietatea privată a statului, din administrarea Ministerului Tineretului și Sportului, în 
administrarea Federației Române de Rugby 
  2. PL-x  356/2020 - Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.46/2008  -    
Codul silvic 
 

SESIZĂRI ÎN FOND 
 
  3. Pl.x 64/2018 - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identificare 
ale cetăţenilor români 
  4. PL.x 60/2020 - Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.263 din 16 
decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice 
  5. PL.x 100/2020 - Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân 
  6. PLx 119/2020 - Propunere legislativă pentru completarea alin.(3) al art.16 din Legea 
nr.215/2016 privind ceremoniile oficiale 
  7. PLx 213/2020 - Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.97 din 14 iulie 2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de 
identitate ale cetăţenilor români 
  8. PL-x 311/2020 - Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind protecţia mediului 
  9. PL.x 366/2020 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.78/2020 privind acordarea de către Ministerul Sănătăţii, prin direcţiile de sănătate publică 
judeţene şi a municipiului Bucureşti, autorităţilor publice locale a necesarului de măşti de 
protecţie pentru familiile şi persoanele defavorizate de pe raza unităţilor administrativ 
teritoriale, precum şi pentru suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii, din Fondul de 
rezervă bugetară aflat la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020 
  10. PL.x 575/2017 - Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative care cuprind dispoziţii privind evidenţa persoanelor şi actele de identitate ale 
cetăţenilor români 
 
 La punctul 1 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege privind transmiterea unor 
bunuri imobile aflate în proprietatea privată a statului, din administrarea Ministerului 
Tineretului și Sportului, în administrarea Federației Române de Rugby  (PL-x  318/2020), 
având ca obiect de reglementare schimbarea titularului dreptului de administrare a unor 
bunuri imobile aflate în proprietatea privată a statului, din administrarea Ministerului 
Tineretului şi Sportului, în administrarea Federaţiei Române de Rugby. Intervenţia legislativă 
este argumentată prin faptul că baza sportivă din cadrul Stadionului Naţional Arcul de Triumf 
este principalul loc în care se desfăşoară sesiunile de pregătire centralizată şi competiţiile 
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sportive, este firesc ca această locaţie să fie dată spre administrare Federaţiei Române de 
Rugby. 
 S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor ordinare, Camera 
Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a adoptat 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 majoritate de 
voturi. 
 
 La punctul 2 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege pentru modificarea și 
completarea Legii nr.46/2008 - Codul silvic (PL-x  356/2020), având ca obiect de 
reglementare modificarea și completarea Legii nr.46/2008. Schi mbările preconizate vizează 
instituirea posibilității amenajării, în fondul forestier național, de poteci și trasee pentru mers, 
alergare și biciclete și procedura de aprobare a acestora, instituirea unui nou principiu 
"valorificarea ca lemn fasonat", reglementarea posibilității ca, prin metodologie, aprobată prin 
ordin al conducătorului autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, să se poată 
stabili, pe zone pilot, constituite la nivel de ocol silvic, modalități experimentale de recoltare a  
arborilor, fără utilizarea dispozitivelor speciale de marcat. 
 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, Consiliul Economic și Social  a avizat 
favorabil proiectul de lege, Guvernul nu a transmis un punct de vedere. 
 Supus dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu unanimitate de 
voturi. 
 
 La punctul 3 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost amânat cu unanimitate de 
voturi. 
 
 La punctul 4 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice 
(PL.x 60/2020), având ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii 
nr.263/2010, urmărindu-se, potrivit expunerii de motive, „eliminarea unor inechităţi sociale” 
referitoare la calculul pensiilor acordate în sistemul public persoanelor care au avut sau deţin 
statutul de aleşi locali. 
 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, Consiliul Economic și Social a avizat 
nefavorabil proiectul de lege, Guvernul nu a transmis un punct de vedere. 
 Supus dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea 
unui raport preliminar de respingere. 
 
 La punctul 5 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege pentru modificarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.155/2001 privind aprobarea programului de gestionare 
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a câinilor fără stăpân (PL.x 100/2020), având ca obiect de reglementare modificarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.155/2001, în sensul instituirii obligaţiei consiliilor 
judeţene de a înfiinţa, în funcţie de necesităţi, servicii specializate pentru gestionarea câinilor 
fără stăpâni. 
 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, Guvernul nu susține adoptarea acestei inițiative legislative. 
 Supus dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, întocmirea unui 
raport preliminar de respingere. 
 
 La punctul 6 al ordinii de zi, a fost prezentată propunerea legislativă pentru completarea 
alin.(3) al art.16 din Legea nr.215/2016 privind ceremoniile oficiale (PLx 119/2020), având ca 
obiect de reglementare completarea entităţilor din partea cărora vor putea fi depuse coroane 
de flori la ceremoniile oficiale, cu o nouă entitate, respectiv asociaţiile militare reprezentative 
la nivel naţional şi de utilitate publică. 
 S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor ordinare, Camera 
Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a respins propunerea legislativă, Consiliul 
Legislativ a avizat favorabil propunerea legislativă, Consiliului Economic și Social a avizat 
favorabil propunerea legislativă, Guvernul nu susține adoptarea propunerii legislative. 
 Supus[ dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, întocmirea unui 
raport preliminar de adoptare. 
 
 La punctul 7 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.97 din 14 iulie 2005 privind evidenţa, 
domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români (PLx 213/2020), având ca 
obiect de reglementare modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.97/2005, în sensul instituirii unor noi modalităţi de dovedire a adresei de domiciliu, precum 
şi al instituirii posibilităţii de transmitere a unor documente în format electronic ”pe adresa de 
corespondenţă online a serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor”. 
 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 
nefavorabil proiectul de lege, Guvernul nu susține adoptarea acestei inițiative legislative. 
 Supus dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, întocmirea unui 
raport de respingere.  
 
 La punctul 8 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind protecţia mediului (PL-x 
311/2020), având ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.195/2005. Potrivit expunerii de motive iniţiativa vizează instituirea 
obligativităţii stocării îngrăşămintelor conform fişei cu date de securitate emise de producător, 
precum şi sancţionarea nerespectării acestor indicaţii de stocare, ca fiind contravenţie. 
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Totodată, se prevede şi eliminarea sintagmei „temporar”, dat fiind faptul că acţiunea de stocare 
este una temporară şi nu este definită în cuprinsul legii ca având o durată determinată. 
 S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor ordinare, Camera 
Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a adoptat proiectul de lege, Consiliul 
Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege, Consiliul Economic și Social a avizat 
favorabil proiectul de lege, Guvernul susține adoptarea acestei inițiative legislative. 
 Supus dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea 
unui raport de adoptare în forma adoptată de Senat. 
  
 La punctul 9 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.78/2020 privind acordarea de către Ministerul Sănătăţii, 
prin direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, autorităţilor publice 
locale a necesarului de măşti de protecţie pentru familiile şi persoanele defavorizate de pe raza 
unităţilor administrativ teritoriale, precum şi pentru suplimentarea bugetului Ministerului 
Sănătăţii, din Fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de 
stat pe anul 2020 (PL.x 366/2020), având ca obiect de reglementare punerea la dispoziţia 
autorităţilor administraţiei publice locale a necesarului de măşti de protecţie pentru familiile şi 
persoanele defavorizate de pe raza unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi suplimentarea 
bugetului Ministerului Sănătăţii din Fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziţia Guvernului, 
prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, cu suma de 230.000 mii lei pentru achiziţia de măşti 
de protecţie.Urgența reglementării este determinată de faptul că, potrivit preambulului, 
neluarea unor măsuri urgente, cu caracter excepțional, pentru limitarea infectării cu COVID 19 
în rândul populației defavorizate, ar avea un impact deosebit de grav, în principal, asupra 
dreptului la viață, și, în subsidiar, asupra dreptului la sănătate al persoanelor. 
 S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor ordinare, Camera 
Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a adoptat proiectul de lege, Consiliul 
Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege. 
 Supus dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea 
unui raport preliminar de adoptare în forma adoptată de Senat. 
 
 La punctul 10 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost amânat cu unanimitate 
de voturi. 
 
 Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului și  Comisia pentru cultură, 
arte, mijloace de informare în masă și-au desfășurat lucrările în ședință comună online, în data 
de 29 iunie a.c., ora 12:00. Lucrările au fost conduse de domnul deputat Ştirbu Gigel-Sorinel, 
președintele Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă. 
 
 Pe ordinea de zi a şedinţei comune online a figurat următorul punct: 
 

SESIZARE ÎN FOND 
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 1. PL-x 330/2020 - Proiect de Lege privind declararea personajelor istorice Horea, Cloşca 
şi Crişan, drept martiri şi eroi ai naţiunii române 
 
 Domnul președinte Ştirbu Gigel -Sorinel a supus la vot ordinea de zi a ședinței comune 
online.  
 Ordinea de zi a şedinţei comune online a fost adoptată cu majoritate de voturi. 
 
 La punctul înscris pe ordinea de zi a ședinței comune , a fost prezentat proiectul de 
Lege privind declararea personajelor istorice Horea, Cloşca şi Crişan, drept martiri şi eroi ai 
naţiunii române (PL-x 330/2020), având ca obiect de reglementare declararea personajelor 
istorice Horea, Cloşca şi Crişan, drept martiri şi eroi ai naţiunii române, în semn de 
recunoaştere şi respect pentru idealurile susţinute şi sacrificiul făcut. Ceremoniile anuale vor 
avea loc în data de 2 noiembrie şi pot fi marcate de autorităţile centrale şi locale, precum şi de 
instituţiile publice de cultură din ţară şi din străinătate, prin organizarea unor programe şi 
manifestări cu caracter cultural-ştiinţific. Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale 
pot sprijini material sau logistic organizarea şi desfăşurarea programelor şi manifestărilor, în 
limita fondurilor disponibile. Societatea Română de Radiodifuziune şi Societatea Română de 
Televiziune, în calitate de servicii publice, pot include în programele lor emisiuni culturale 
ori aspecte de la manifestarile dedicate acestei sărbatori. 
 S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor ordinare, Camera 
Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a adoptat proiectul de lege, Consiliul 
Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege, Consiliul Economic şi Social a avizat 
favorabil proiectul de lege, Guvernul lasă la latitudinea Parlamentului asupra oportunității 
adoptării acestui proiect de lege. 
 Supus dezbaterilor, membrii comisiilor au hotărât, cu majoritate de voturi, întocmirea 
unui raport comun de adoptare cu amendamente admise. 
 
 
 

PREŞEDINTE, 

ANGELICA FĂDOR 

SECRETAR, 

  SIMONA BUCURA-OPRESCU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit: 
Expert parlamentar, Sergiu-Vlad PAHONŢU 
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	Supus dezbaterilor, membrii comisiilor au hotărât, cu majoritate de voturi, întocmirea unui raport comun de adoptare.
	La punctul înscris pe ordinea de zi suplimentară a ședinței comune online, a fost prezentat proiectul de Lege privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996 (PL.x 630/2019), având ca obiect de reglementare modificarea alin.(29), (30) şi (32) ale art.9 din Legea nr.7/1996, în sensul ca şi planurile parcelare să beneficieze de cofinanţate din bugetul Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
	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, membrii comisiilor au hotărât, cu majoritate de voturi, întocmirea unui raport comun înlocuitor de adoptare cu amendamente admise si respinse.
	Şedinţa online a Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului a avut loc în data de 29 iunie a.c., ora 10:30, lucrările au fost conduse de doamna deputat Angelica Fădor, preşedintele comisiei. 
	Doamna președinte Angelica Fădor 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:
	AVIZE
	1. PL-x  318/2020 - Proiect de Lege privind transmiterea unor bunuri imobile aflate în proprietatea privată a statului, din administrarea Ministerului Tineretului și Sportului, în administrarea Federației Române de Rugby
	2. PL-x  356/2020 - Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.46/2008  -    Codul silvic
	SESIZĂRI ÎN FOND
	3. Pl.x 64/2018 - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identificare ale cetăţenilor români
	4. PL.x 60/2020 - Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice
	5. PL.x 100/2020 - Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân
	6. PLx 119/2020 - Propunere legislativă pentru completarea alin.(3) al art.16 din Legea nr.215/2016 privind ceremoniile oficiale
	7. PLx 213/2020 - Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.97 din 14 iulie 2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români
	8. PL-x 311/2020 - Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind protecţia mediului
	9. PL.x 366/2020 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.78/2020 privind acordarea de către Ministerul Sănătăţii, prin direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, autorităţilor publice locale a necesarului de măşti de protecţie pentru familiile şi persoanele defavorizate de pe raza unităţilor administrativ teritoriale, precum şi pentru suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii, din Fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020
	10. PL.x 575/2017 - Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii privind evidenţa persoanelor şi actele de identitate ale cetăţenilor români
	La punctul 1 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege privind transmiterea unor bunuri imobile aflate în proprietatea privată a statului, din administrarea Ministerului Tineretului și Sportului, în administrarea Federației Române de Rugby (PL-x  318/2020), având ca obiect de reglementare schimbarea titularului dreptului de administrare a unor bunuri imobile aflate în proprietatea privată a statului, din administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului, în administrarea Federaţiei Române de Rugby. Intervenţia legislativă este argumentată prin faptul că baza sportivă din cadrul Stadionului Naţional Arcul de Triumf este principalul loc în care se desfăşoară sesiunile de pregătire centralizată şi competiţiile sportive, este firesc ca această locaţie să fie dată spre administrare Federaţiei Române de Rugby.
	S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor ordinare, Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a adoptat 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 majoritate de voturi.
	La punctul 2 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.46/2008 - Codul silvic (PL-x  356/2020), având ca obiect de reglementare modificarea și completarea Legii nr.46/2008. Schimbările preconizate vizează instituirea posibilității amenajării, în fondul forestier național, de poteci și trasee pentru mers, alergare și biciclete și procedura de aprobare a acestora, instituirea unui nou principiu "valorificarea ca lemn fasonat", reglementarea posibilității ca, prin metodologie, aprobată prin ordin al conducătorului autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, să se poată stabili, pe zone pilot, constituite la nivel de ocol silvic, modalități experimentale de recoltare a arborilor, fără utilizarea dispozitivelor speciale de marcat.
	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, Consiliul Economic și Social a avizat favorabil proiectul de lege, Guvernul nu a transmis un punct de vedere.
	Supus dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu unanimitate de voturi.
	La punctul 3 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost amânat cu unanimitate de voturi.
	La punctul 4 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice (PL.x 60/2020), având ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr.263/2010, urmărindu-se, potrivit expunerii de motive, „eliminarea unor inechităţi sociale” referitoare la calculul pensiilor acordate în sistemul public persoanelor care au avut sau deţin statutul de aleşi locali.
	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, Consiliul Economic și Social a avizat nefavorabil proiectul de lege, Guvernul nu a transmis un punct de vedere.
	Supus dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea unui raport preliminar de respingere.
	La punctul 5 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân (PL.x 100/2020), având ca obiect de reglementare modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.155/2001, în sensul instituirii obligaţiei consiliilor judeţene de a înfiinţa, în funcţie de necesităţi, servicii specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpâni.
	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, Guvernul nu susține adoptarea acestei inițiative legislative.
	Supus dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, întocmirea unui raport preliminar de respingere.
	La punctul 6 al ordinii de zi, a fost prezentată propunerea legislativă pentru completarea alin.(3) al art.16 din Legea nr.215/2016 privind ceremoniile oficiale (PLx 119/2020), având ca obiect de reglementare completarea entităţilor din partea cărora vor putea fi depuse coroane de flori la ceremoniile oficiale, cu o nouă entitate, respectiv asociaţiile militare reprezentative la nivel naţional şi de utilitate publică.
	S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor ordinare, Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a respins propunerea legislativă, Consiliul Legislativ a avizat favorabil propunerea legislativă, Consiliului Economic și Social a avizat favorabil propunerea legislativă, Guvernul nu susține adoptarea propunerii legislative.
	Supus[ dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, întocmirea unui raport preliminar de adoptare.
	La punctul 7 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.97 din 14 iulie 2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români (PLx 213/2020), având ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.97/2005, în sensul instituirii unor noi modalităţi de dovedire a adresei de domiciliu, precum şi al instituirii posibilităţii de transmitere a unor documente în format electronic ”pe adresa de corespondenţă online a serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor”.
	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 nefavorabil proiectul de lege, Guvernul nu susține adoptarea acestei inițiative legislative.
	Supus dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, întocmirea unui raport de respingere. 
	La punctul 8 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind protecţia mediului (PL-x 311/2020), având ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2005. Potrivit expunerii de motive iniţiativa vizează instituirea obligativităţii stocării îngrăşămintelor conform fişei cu date de securitate emise de producător, precum şi sancţionarea nerespectării acestor indicaţii de stocare, ca fiind contravenţie. Totodată, se prevede şi eliminarea sintagmei „temporar”, dat fiind faptul că acţiunea de stocare este una temporară şi nu este definită în cuprinsul legii ca având o durată determinată.
	S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor ordinare, Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a adoptat proiectul de lege, Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege, Consiliul Economic și Social a avizat favorabil proiectul de lege, Guvernul susține adoptarea acestei inițiative legislative.
	Supus dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea unui raport de adoptare în forma adoptată de Senat.
	La punctul 9 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.78/2020 privind acordarea de către Ministerul Sănătăţii, prin direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, autorităţilor publice locale a necesarului de măşti de protecţie pentru familiile şi persoanele defavorizate de pe raza unităţilor administrativ teritoriale, precum şi pentru suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii, din Fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020 (PL.x 366/2020), având ca obiect de reglementare punerea la dispoziţia autorităţilor administraţiei publice locale a necesarului de măşti de protecţie pentru familiile şi persoanele defavorizate de pe raza unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii din Fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, cu suma de 230.000 mii lei pentru achiziţia de măşti de protecţie.Urgența reglementării este determinată de faptul că, potrivit preambulului, neluarea unor măsuri urgente, cu caracter excepțional, pentru limitarea infectării cu COVID 19 în rândul populației defavorizate, ar avea un impact deosebit de grav, în principal, asupra dreptului la viață, și, în subsidiar, asupra dreptului la sănătate al persoanelor.
	S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor ordinare, Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a adoptat proiectul de lege, Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege.
	Supus dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea unui raport preliminar de adoptare în forma adoptată de Senat.
	La punctul 10 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost amânat cu unanimitate de voturi.
	Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului și Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă și-au desfășurat lucrările în ședință comună online, în data de 29 iunie a.c., ora 12:00. Lucrările au fost conduse de domnul deputat Ştirbu Gigel-Sorinel, președintele Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă.
	Pe ordinea de zi a şedinţei comune online a figurat următorul punct:
	SESIZARE ÎN FOND
	1. PL-x 330/2020 - Proiect de Lege privind declararea personajelor istorice Horea, Cloşca şi Crişan, drept martiri şi eroi ai naţiunii române
	Domnul președinte Ştirbu Gigel-Sorinel a supus la vot ordinea de zi a ședinței comune online. 
	Ordinea de zi a şedinţei comune online a fost adoptată cu majoritate de voturi.
	La punctul înscris pe ordinea de zi a ședinței comune, a fost prezentat proiectul de Lege privind declararea personajelor istorice Horea, Cloşca şi Crişan, drept martiri şi eroi ai naţiunii române (PL-x 330/2020), având ca obiect de reglementare declararea personajelor istorice Horea, Cloşca şi Crişan, drept martiri şi eroi ai naţiunii române, în semn de recunoaştere şi respect pentru idealurile susţinute şi sacrificiul făcut. Ceremoniile anuale vor avea loc în data de 2 noiembrie şi pot fi marcate de autorităţile centrale şi locale, precum şi de instituţiile publice de cultură din ţară şi din străinătate, prin organizarea unor programe şi manifestări cu caracter cultural-ştiinţific. Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale pot sprijini material sau logistic organizarea şi desfăşurarea programelor şi manifestărilor, în limita fondurilor disponibile. Societatea Română de Radiodifuziune şi Societatea Română de Televiziune, în calitate de servicii publice, pot include în programele lor emisiuni culturale ori aspecte de la manifestarile dedicate acestei sărbatori.
	S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor ordinare, Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a adoptat proiectul de lege, Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege, Consiliul Economic şi Social a avizat favorabil proiectul de lege, Guvernul lasă la latitudinea Parlamentului asupra oportunității adoptării acestui proiect de lege.
	Supus dezbaterilor, membrii comisiilor au hotărât, cu majoritate de voturi, întocmirea unui raport comun de adoptare cu amendamente admise.
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