
 

       
Parlamentul României    

Camera Deputaţilor  
COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ ŞI  

AMENAJAREA TERITORIULUI  
 
 

 
PROCES VERBAL 

din ziua de 26 octombrie 2020 
 
 Comisia pentru administraţie publică și amenajarea terit oriului şi-a desfăşurat lucrările în 
ziua de 26 octombrie 2020. 
  
 La ședința online a comisiei din ziua de 26 octombrie a.c., din numărul de 24 membri ai 
Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului și-au înregistrat prezenţa 23 
deputaţi, neparticipânt la ședința  online a comisiei domnul deputat Korodi Attila (UDMR). La 
sediul Camerei Deputaților au fost prezenți  doamna deputat Fădor Angelica (PNL), doamna 
deputat Bucura-Oprescu Simona (PSD), domnul deputat Sereș Denes (UDMR), domnul 
deputat Nicolae Andrei (PSD), domnul deputat Șovăială Constantin (PNL),  domnul deputat 
domnul deputat Cojocaru Petru-Bogdan (PSD), domnul deputat Leoreanu Laurențiu -Dan 
(PNL),  domnul deputat Mușoiu Ștefan (PSD) , domnul deputat Palăr Ionel (PNL), 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). 
 
 Şedinţa online a Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului a avut loc 
în data de 26 octombrie a.c., 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 413/2020 - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Codului Silvic 
din 2008 
  2. PL-x 448/2020 - Proiect de Lege privind instituirea zilei de 4 mai ca Ziua naţională a 
medierii şi mediatorilor 
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  3. Pl-x 451/2020 - Propunere legislativă privind unele măsuri privind buna organizare şi 
desfăşurare a alegerilor locale din anul 2020 
  4. PL.x 473/2020 - Proiect de Lege pentru completarea art.7 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbru 
  5. PL-x 484/2020 - Propunere legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă 
nr.23/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului 
achiziţiilor publice 
  6. PL-x 512/2020 - Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.303/2008 
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.7/2008 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei Guvernului nr.39/2005 privind cinematografia 
  7. PL-x 514/2020 - Proiect de Lege privind completarea Legii nr.145/2014 pentru 
stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol 
  8. PL-x 521/2020 - Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.364/2004 
privind organizarea şi funcţionarea poliţiei judiciare 
  9. PL.x 525/2020 - Proiect de Lege privind prevenirea, combaterea şi distrugerea buruienii 
ambrozia 
  10. PL-x 562/2020 - Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea monumentelor de 
for public nr.120/2006 
  11. PL.x 565/2020 - Propunere legislativă pentru completarea anexei nr.2 la Legea 
nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte 
normative 
  12. PL-x 566/2020 - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.135/2020 privind stabilirea datei alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale 
din anul 2020, precum şi a unor măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a acestora 
 

SESIZĂRI ÎN FOND 
 
  13. PL-x 362/2020 - Propunere legislativă pentru completarea şi modificarea Legii 
nr.155/2010 privind Poliţia Locală 
  14. PL-x 602/2020 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.152/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în vederea 
extinderii categoriilor de plăţi care pot fi efectuate prin intermediul Sistemului naţional 
electronic de plată online 
  15. PL.x 622/2020 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.158/2020 pentru aprobarea Programului de finanţare „Fondul de acţiune în 
domeniul managementului energiei durabile” 
  16. PL-x 640/2020 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.156/2020 privind unele măsuri pentru susţinerea dezvoltării teritoriale a localităţilor urbane 
şi rurale din România cu finanţare din fonduri externe nerambursabile 



 3 
 

  17. PL-x 642/2020 - Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii cadastrului şi 
a publicităţii imobiliare nr.7/1996, precum şi pentru modificarea art.121 din Legea fondului 
funciar 18/1991   
   
 La punctul 1 al ordinii de zi, a fost prezentată propunerea legislativă pentru modificarea 
şi completarea Codului Silvic din 2008 (PL-x 413/2020), având ca obiect de reglementare 
completarea Legii nr.46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, în vederea creării cadrului legal pentru interzicerea exploatării masei lemnoase pe 
perioada instituirii stării de urgenţă. 
 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, Consiliul Economic și Social avizează 
proiectul de lege astfel: favorabil (partea patronală) și negativ (partea sindicală și asociațiile 
neguvernamentale), Guvernul nu susține adoptarea inițiativei legislative. 
 Supus dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost avizat negativ cu unanimitate de 
voturi.  
 
 La punctul 2 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege privind instituirea zilei de 
4 mai ca Ziua naţională a medierii şi mediatorilor (PL-x 448/2020), având ca obiect de 
reglementare instituirea zilei de 4 mai ca ”Ziua naţională a medierii şi mediatorilor”. În 
vederea marcării acestei zile, se prevede posibilitatea organizării de către autorităţile publice 
centrale şi locale, de către persoane fizice sau juridice, precum şi de către societatea civilă de 
manifestări sau acţiuni cu caracter social sau ştiinţific, cu scopul informării şi conştientizării cu 
privire la existenţa medierii şi mediatorilor. 
 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 lasă la latitudinea Parlamentului să decidă asupra 
oportunității adoptării inițiativei legislative. 
 Supus dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost avizat negativ cu majoritate de 
voturi. 
 
 La punctul 3 al ordinii de zi, a fost prezentată propunerea legislativă privind unele 
măsuri privind buna organizare şi desfăşurare a alegerilor locale din anul 2020 (Pl-x 
451/2020), având ca obiect de reglementare adoptarea unor măsuri privind buna organizare şi 
desfăşurare a alegerilor locale din anul 2020, măsuri ce vizează procedura de votare şi 
garanţiile electorale. 
 S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor organice, Camera 
Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a respins propunerea legislativă, Consiliul 
Legislativ a avizat favorabil propunerea legislativă, Consiliului Economic și Social a avizat 
astfel propunerea legislativă:  favorabil - reprezentanții părții sindicale, nefavorabil - 
reprezentanții părții patronale și asociațiilor și fundațiilor neguvernamentale ale societății 
civile, Guvernul nu susține adoptarea inițiativei legislative. 
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 Supus dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost avizat negativ cu unanimitate de 
voturi. 
 
 La punctul 4 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege pentru completarea art.7 
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbru (PL.x 
473/2020), având ca obiect de reglementare completarea art.7 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.80/2013, prin introducerea taxării cu suma de 100 lei a acţiunilor şi cererilor 
având ca obiect despăgubiri civile pentru prejudiciile materiale şi morale decurgând din 
vătămări ale integritaţii fizice şi/sau psihice. 
 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 avizează 
favorabil proiectul de lege, Guvernul susține adoptarea acestui proiect de lege. 
 Supus dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu majoritate de 
voturi. 
 
 La punctul 5 al ordinii de zi, a fost prezentată propunerea legislativă pentru completarea 
Ordonanţei de urgenţă nr.23/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu 
impact asupra sistemului achiziţiilor publice (PL-x 484/2020), având ca obiect de 
reglementare completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.23/2020, cu un nou articol, 
art.XII, care să prevadă anularea obligaţiilor fiscal-bugetare rezultate din contractele de 
cesiune finanţate în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Locală, neachitate până la 
data de 1 ianuarie 2017. 
 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 negativ propunerea legislativă, Consiliul Economic și Social avizează 
negativ proiectul de lege (partea patronală -  aviz negativ(4 voturi), partea patronală -3 
abțineri, partea sindicală –aviz favorabil), Guvernul nu a transmis un punct de vedere. 
 Supus dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost avizat negativ cu unanimitate de 
voturi. 
 
 La punctul 6 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.303/2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.7/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.39/2005 privind 
cinematografia, precum şi pentru modificarea Legii nr.328/2006 pentru aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.39/2005 privind cinematografia (PL-x 512/2020), având ca obiect de 
reglementare modificarea şi completarea art.II pct.11 şi 12 din Legea nr.303/2008, urmărindu-
se, în principal, trecerea din domeniul public al unităţilor administrativ-teritoriale locale, 
comunale, orăşeneşti, municipale şi al sectoarelor municipiului Bucureşti, în domeniul privat al 
statului şi în administrarea consiliilor locale, a sălilor şi grădinilor de spectacol cinematografic 
care fac obiectul unui contract de închiriere ce prevede în mod expres obligativitatea difuzării 
de film cinematografic. 
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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 proiectul de lege, Consiliul 
Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege, Consiliul Economic și Social a avizat astfel 
propunerea legislativă:  favorabil - reprezentanții asociațiilor și fundațiilor neguvernamentale 
ale societății civile  și un reprezentant al părții patronale,  nefavorabil - reprezentanții părții 
sindicale și 4 reprezentanți ai părții patronale, abțineri - 2 reprezentanți ai părții patronale. 
 Supus dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost avizat negativ cu unanimitate de 
voturi. 
 
 La punctul 7 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege privind completarea Legii 
nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul 
agricol (PL-x 514/2020), având ca obiect de reglementare completarea Legii nr.145/2014. 
Potrivit Expunerii de motive, se preconizează sprijinirea producătorilor agricoli din punct de 
vedere logistic, aceştia urmând să beneficieze, în cadrul pieţelor, de depozite frigorifice cu 
atmosferă controlată pentru păstrarea produselor. 
 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, Consiliului Economic și Social a avizat 
favorabil proiectul de lege, Guvernul nu susține adoptarea inițiativei legislative. 
 Supus dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost avizat negativ cu majoritate de 
voturi. 
 
 La punctul 8 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.364/2004 privind organizarea şi funcţionarea poliţiei judiciare (PL-x 
521/2020), având ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr.364/2004, în 
vederea punerii în acord a dispoziţiilor Legii nr.364/2004, cu Decizia Curţii Constituţionale 
nr.317 din 9 mai 2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.644 din 7 
august 2017. 
 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, Consiliului 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 negativ cu unanimitate de 
voturi. 
 
 La punctul 9 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege privind prevenirea, 
combaterea şi distrugerea buruienii ambrozia (PL.x 525/2020), având ca obiect de 
reglementare instituirea cadrului legal pentru prevenirea, combaterea și distrugerea buruienii 
ambrozia, denumită științific Ambrosia artemisiifolia. Scopul inițiativei legislative îl constituie 
instituirea măsurilor de prevenire, combatere și distrugere, în  vederea reducerii impactului 
negativ pe care îl are buruiana ambrozia asupra sănătății populației. Totodată, inițiatorii 
prezentului proiect de lege propun abrogarea actualei reglementări în materie, și anume Legea 
nr.62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia, împreună cu Normele metodologice de 
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aplicare aprobate prin Hotărârea nr.707/2018, act normativ care reprezintă cadru legal aferent 
problematicii pe care o ridică buruiana ambrozia. 
 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, Consiliului Economic și Social a avizat 
favorabil proiectul de lege, Guvernul nu susține adoptarea proiectului de lege. 
 Supus dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost avizat negativ cu majoritate de 
voturi. 
 
 La punctul 10 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege pentru modificarea şi 
completarea monumentelor de for public nr.120/2006 (PL-x 562/2020), având ca obiect de 
reglementare modificarea şi completarea Legii nr.120/2006. Potrivit expunerii de motive, 
iniţiativa legislativă aduce modificări referitoare la modul, procedura şi conţinutul plăcilor 
comemorative amplasate pe clădiri. Protecţia monumentelor de for public trebuie să cunoască 
un cadru exact, delimitarea fizică a zonelor de protecţie necesitând integrarea în planurile 
urbanistice. 
 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, Consiliului 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 negativ cu unanimitate de 
voturi. 

 
La punctul 11 al ordinii de zi, a fost prezentată propunerea legislativă pentru 

completarea anexei nr.2 la Legea nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi 
demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr.144/2007 privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi 
completarea altor acte normative (PL.x 565/2020), având ca obiect de reglementare 
completarea anexei nr.2 la Legea nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și 
demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr.144/2007 privind înființarea, 
organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și 
completarea altor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, în sensul 
introducerii, în modelul Declarației de interese, a două noi rubrici, referitoare la deținerea unei 
funcții publice încredințate de un stat străini și, respectiv a cetățeniei unui stat străin. 
 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, Consiliul Economic și Social a avizat 
favorabil propunerea legislativă, Guvernul nu susține adoptarea acestei inițiative 
legislative în forma prezentată. 

Supus dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost avizat negativ cu majoritate de 
voturi. 
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La punctul 12 al ordinii de zi, a fost prezentată propunerea legislativă pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.135/2020 privind stabilirea datei alegerilor pentru 
autorităţile administraţiei publice locale din anul 2020, precum şi a unor măsuri pentru buna 
organizare şi desfăşurare a acestora (PL-x 566/2020), având ca obiect de reglementare 
modificarea şi completarea Legii nr.135/2020, în vederea organizării alegerilor pe parcursul a 
două zile, astfel încât să fie evitată aglomerarea în secţiile de vot, ca măsură de evitare a 
răspândirii Covid-19. Astfel, se preconizează desfăşurarea votării pe parcursul a două zile 
(sâmbătă, 26 septembrie 2020 şi duminică, 27 septembrie 2020), în fiecare dintre aceste zile, 
votarea urmând să înceapă la ora locală 7,00 şi să se încheie la ora locală 21,00, precum şi 
creşterea numărului de secţii de votare, prin amenajarea în structuri uşoare de tip container, cu 
respectarea condiţiilor de siguranţă. 
 S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor organice, Camera 
Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a respins propunerea legislativă, Consiliul 
Legislativ a avizat favorabil propunerea legislativă, Consiliul Economic și Social: 7 
reprezentanți ai asociațiilor și fundațiilor neguvernamentale ale societății civile au votat 
FAVORABIL; reprezentanții părții patronale, reprezentanții părții sindicale și 6 reprezentanți 
ai asociațiilor și fundațiilor neguvernamentale ale societății civile au votat NEFAVORABIL; 
1 reprezentant al asociațiilor și fundațiilor neguvernamentale ale societății civile s-au abținut, 
Guvernul nu a transmis un punct de vedere. 

Supus dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost avizat negativ cu majoritate de 
voturi. 

 
La punctul 13 al ordinii de zi, a fost prezentată propunerea legislativă pentru 

completarea şi modificarea Legii nr.155/2010 privind Poliţia Locală (PL-x 362/2020), având 
ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr.155/2010. Potrivit expunerii de 
motive, intervenţiile legislative vizează consolidarea capacităţii administraţiilor publice locale 
de a furniza eficient, unitar şi performant, servicii publice de calitate în beneficiul cetăţeanului 
şi al comunităţii, pe baza principiilor, conceptelor şi normelor general aplicabile structurilor de 
Poliţie Locală. 
 S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor organice, Camera 
Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a respins propunerea legislativă, Consiliul 
Legislativ a avizat favorabil propunerea legislativă, Consiliul Economic şi Social avizează 
favorabil (3 reprezentanți), nefavorabil (3 reprezentanți) și 1 abținere a propunerii legislative, 
Guvernul nu susține propunerea legislative. 

Supus dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea 
unui raport preliminar de respingere. 
 
 La punctul 14 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.152/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative în vederea extinderii categoriilor de plăţi care pot fi efectuate prin intermediul 
Sistemului naţional electronic de plată online (PL-x 602/2020), având ca obiect de 
reglementare modificarea unor acte normative în vederea extinderii categoriilor de plăţi care 
pot fi efectuate prin intermediul Sistemului naţional electronic de plată online. Intervenţiile 
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legislative vizează modificarea art.151 din Legea nr.248/2005, în scopul asigurării posibilităţii 
achitării contravalorii paşapoartelor direct în contul Companiei Naţionale „Imprimeria 
Naţională” - S.A., inclusiv prin intermediul Sistemului naţional electronic de plată online - 
SNEP, precum şi clarificarea unor operaţiuni subsecvente cum ar fi modalitatea de returnare a 
sumelor plătite eronat sau pentru care serviciul nu a mai fost prestat, precum şi termenele de 
returnare. De asemenea, proiectul vizează modificarea art.11 din Ordonanţa Guvernului 
nr.195/2002, astfel încât să fie create premisele legale necesare pentru realizarea plăţilor pentru 
emiterea certificatelor de înmatriculare, a autorizaţiilor provizorii şi a permiselor de conducere 
direct în contul disponibil deschis pe numele Regiei Autonome Administraţia Patrimoniului de 
Stat. 
 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, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea 
unui raport preliminar de adoptare. 
 
 La punctul 15 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.158/2020 pentru aprobarea Programului de finanţare 
„Fondul de acţiune în domeniul managementului energiei durabile” (PL.x 622/2020), având ca 
obiect de reglementare aprobarea Programului de finanţare „Fondul de acţiune în domeniul 
managementului energiei durabile”, în cadrul căruia sunt alocate fonduri pentru obiective de 
investiţii din domeniile reabilitării termice a clădirilor publice, termoficării, furnizării de 
energie, inclusiv regenerabilă, iluminatului public, transportului public şi planificării urbane. 
 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. 
 
 La punctul 16 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.156/2020 privind unele măsuri pentru susţinerea 
dezvoltării teritoriale a localităţilor urbane şi rurale din România cu finanţare din fonduri 
externe nerambursabile (PL-x 640/2020), având ca obiect de reglementare stabilirea unor 
măsuri pentru susţinerea dezvoltării teritoriale a localităţilor urbane şi rurale din România, cu 
finanţare din fonduri externe nerambursabile, precum şi a unor măsuri temporare de sprijin ale 
acestora. 
 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. 
 Supus dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea 
unui raport preliminar de adoptare cu un amendament admis. 
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 La punctul 17 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996, precum şi pentru 
modificarea art.121 din Legea fondului funciar 18/1991 (PL-x 642/2020), având ca obiect de 
reglementare modificarea şi completarea Legii nr.7/1996, în sensul organizării Agenţiei 
Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară ca instituţie publică cu personalitate juridică, în 
subordinea Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării Administraţiei, personalul acesteia, 
precum cel al instituţiilor subordonate fiind încadrat cu contract individual de muncă. 
 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, Consiliului Economic și Social a avizat astfel: 
2 reprezentanți ai părții patronale, 8 reprezentanți ai părții sindicale și reprezentanții 
asociațiilor și fundațiilor neguvernamentale ale societății civile au dat un aviz favorabil, iar 3 
reprezentanți ai părții patronale și 7 reprezentanți ai părții sindicale au dat un aviz negativ; 1 
reprezentant al părții patronale s-a abținut, Guvernul nu a transmis un punct de vedere. 
 Supus dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, întocmirea unui 
raport preliminar de adoptare cu amendamente admise și un amendament respins. 
 
 

PREŞEDINTE, 

ANGELICA FĂDOR 

SECRETAR, 

  ANDREI NICOLAE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit: 
Expert parlamentar, Sergiu-Vlad PAHONŢU 
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	La punctul 1 al ordinii de zi, a fost prezentată propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Codului Silvic din 2008 (PL-x 413/2020), având ca obiect de reglementare completarea Legii nr.46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea creării cadrului legal pentru interzicerea exploatării masei lemnoase pe perioada instituirii stării de urgenţă.
	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, Consiliul Economic și Social avizează proiectul de lege astfel: favorabil (partea patronală) și negativ (partea sindicală și asociațiile neguvernamentale), Guvernul nu susține adoptarea inițiativei legislative.
	Supus dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost avizat negativ cu unanimitate de voturi. 
	La punctul 2 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege privind instituirea zilei de 4 mai ca Ziua naţională a medierii şi mediatorilor (PL-x 448/2020), având ca obiect de reglementare instituirea zilei de 4 mai ca ”Ziua naţională a medierii şi mediatorilor”. În vederea marcării acestei zile, se prevede posibilitatea organizării de către autorităţile publice centrale şi locale, de către persoane fizice sau juridice, precum şi de către societatea civilă de manifestări sau acţiuni cu caracter social sau ştiinţific, cu scopul informării şi conştientizării cu privire la existenţa medierii şi mediatorilor.
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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 proiectul de lege, Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege, Consiliul Economic și Social avizează favorabil proiectul de lege, Guvernul susține adoptarea acestui proiect de lege.
	Supus dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu majoritate de voturi.
	La punctul 5 al ordinii de zi, a fost prezentată propunerea legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă nr.23/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului achiziţiilor publice (PL-x 484/2020), având ca obiect de reglementare completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.23/2020, cu un nou articol, art.XII, care să prevadă anularea obligaţiilor fiscal-bugetare rezultate din contractele de cesiune finanţate în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Locală, neachitate până la data de 1 ianuarie 2017.
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	La punctul 6 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.303/2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.7/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.39/2005 privind cinematografia, precum şi pentru modificarea Legii nr.328/2006 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.39/2005 privind cinematografia (PL-x 512/2020), având ca obiect de reglementare modificarea şi completarea art.II pct.11 şi 12 din Legea nr.303/2008, urmărindu-se, în principal, trecerea din domeniul public al unităţilor administrativ-teritoriale locale, comunale, orăşeneşti, municipale şi al sectoarelor municipiului Bucureşti, în domeniul privat al statului şi în administrarea consiliilor locale, a sălilor şi grădinilor de spectacol cinematografic care fac obiectul unui contract de închiriere ce prevede în mod expres obligativitatea difuzării de film cinematografic.
	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 astfel propunerea legislativă:  favorabil - reprezentanții asociațiilor și fundațiilor neguvernamentale ale societății civile  și un reprezentant al părții patronale, nefavorabil - reprezentanții părții sindicale și 4 reprezentanți ai părții patronale, abțineri - 2 reprezentanți ai părții patronale.
	Supus dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost avizat negativ cu unanimitate de voturi.
	La punctul 7 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege privind completarea Legii nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol (PL-x 514/2020), având ca obiect de reglementare completarea Legii nr.145/2014. Potrivit Expunerii de motive, se preconizează sprijinirea producătorilor agricoli din punct de vedere logistic, aceştia urmând să beneficieze, în cadrul pieţelor, de depozite frigorifice cu atmosferă controlată pentru păstrarea produselor.
	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, Consiliului Economic și Social a avizat favorabil proiectul de lege, Guvernul nu susține adoptarea inițiativei legislative.
	Supus dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost avizat negativ cu majoritate de voturi.
	La punctul 8 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.364/2004 privind organizarea şi funcţionarea poliţiei judiciare (PL-x 521/2020), având ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr.364/2004, în vederea punerii în acord a dispoziţiilor Legii nr.364/2004, cu Decizia Curţii Constituţionale nr.317 din 9 mai 2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.644 din 7 august 2017.
	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, Consiliului 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 negativ cu unanimitate de voturi.
	La punctul 9 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege privind prevenirea, combaterea şi distrugerea buruienii ambrozia (PL.x 525/2020), având ca obiect de reglementare instituirea cadrului legal pentru prevenirea, combaterea și distrugerea buruienii ambrozia, denumită științific Ambrosia artemisiifolia. Scopul inițiativei legislative îl constituie instituirea măsurilor de prevenire, combatere și distrugere, în vederea reducerii impactului negativ pe care îl are buruiana ambrozia asupra sănătății populației. Totodată, inițiatorii prezentului proiect de lege propun abrogarea actualei reglementări în materie, și anume Legea nr.62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia, împreună cu Normele metodologice de aplicare aprobate prin Hotărârea nr.707/2018, act normativ care reprezintă cadru legal aferent problematicii pe care o ridică buruiana ambrozia.
	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, Consiliului Economic și Social a avizat favorabil proiectul de lege, Guvernul nu susține adoptarea proiectului de lege.
	Supus dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost avizat negativ cu majoritate de voturi.
	La punctul 10 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea monumentelor de for public nr.120/2006 (PL-x 562/2020), având ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr.120/2006. Potrivit expunerii de motive, iniţiativa legislativă aduce modificări referitoare la modul, procedura şi conţinutul plăcilor comemorative amplasate pe clădiri. Protecţia monumentelor de for public trebuie să cunoască un cadru exact, delimitarea fizică a zonelor de protecţie necesitând integrarea în planurile urbanistice.
	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, Consiliului 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 negativ cu unanimitate de voturi.
	La punctul 11 al ordinii de zi, a fost prezentată propunerea legislativă pentru completarea anexei nr.2 la Legea nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr.144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative (PL.x 565/2020), având ca obiect de reglementare completarea anexei nr.2 la Legea nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr.144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, în sensul introducerii, în modelul Declarației de interese, a două noi rubrici, referitoare la deținerea unei funcții publice încredințate de un stat străini și, respectiv a cetățeniei unui stat străin.
	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, Consiliul Economic și Social a avizat favorabil propunerea legislativă, Guvernul nu susține adoptarea acestei inițiative legislative în forma prezentată.
	Supus dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost avizat negativ cu majoritate de voturi.
	La punctul 12 al ordinii de zi, a fost prezentată propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.135/2020 privind stabilirea datei alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2020, precum şi a unor măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a acestora (PL-x 566/2020), având ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr.135/2020, în vederea organizării alegerilor pe parcursul a două zile, astfel încât să fie evitată aglomerarea în secţiile de vot, ca măsură de evitare a răspândirii Covid-19. Astfel, se preconizează desfăşurarea votării pe parcursul a două zile (sâmbătă, 26 septembrie 2020 şi duminică, 27 septembrie 2020), în fiecare dintre aceste zile, votarea urmând să înceapă la ora locală 7,00 şi să se încheie la ora locală 21,00, precum şi creşterea numărului de secţii de votare, prin amenajarea în structuri uşoare de tip container, cu respectarea condiţiilor de siguranţă.
	S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor organice, Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a respins propunerea legislativă, Consiliul Legislativ a avizat favorabil propunerea legislativă, Consiliul Economic și Social: 7 reprezentanți ai asociațiilor și fundațiilor neguvernamentale ale societății civile au votat FAVORABIL; reprezentanții părții patronale, reprezentanții părții sindicale și 6 reprezentanți ai asociațiilor și fundațiilor neguvernamentale ale societății civile au votat NEFAVORABIL; 1 reprezentant al asociațiilor și fundațiilor neguvernamentale ale societății civile s-au abținut, Guvernul nu a transmis un punct de vedere.
	Supus dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost avizat negativ cu majoritate de voturi.
	La punctul 13 al ordinii de zi, a fost prezentată propunerea legislativă pentru completarea şi modificarea Legii nr.155/2010 privind Poliţia Locală (PL-x 362/2020), având ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr.155/2010. Potrivit expunerii de motive, intervenţiile legislative vizează consolidarea capacităţii administraţiilor publice locale de a furniza eficient, unitar şi performant, servicii publice de calitate în beneficiul cetăţeanului şi al comunităţii, pe baza principiilor, conceptelor şi normelor general aplicabile structurilor de Poliţie Locală.
	S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor organice, Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a respins propunerea legislativă, Consiliul Legislativ a avizat favorabil propunerea legislativă, Consiliul Economic şi Social avizează favorabil (3 reprezentanți), nefavorabil (3 reprezentanți) și 1 abținere a propunerii legislative, Guvernul nu susține propunerea legislative.
	Supus dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea unui raport preliminar de respingere.
	La punctul 14 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.152/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în vederea extinderii categoriilor de plăţi care pot fi efectuate prin intermediul Sistemului naţional electronic de plată online (PL-x 602/2020), având ca obiect de reglementare modificarea unor acte normative în vederea extinderii categoriilor de plăţi care pot fi efectuate prin intermediul Sistemului naţional electronic de plată online. Intervenţiile legislative vizează modificarea art.151 din Legea nr.248/2005, în scopul asigurării posibilităţii achitării contravalorii paşapoartelor direct în contul Companiei Naţionale „Imprimeria Naţională” - S.A., inclusiv prin intermediul Sistemului naţional electronic de plată online - SNEP, precum şi clarificarea unor operaţiuni subsecvente cum ar fi modalitatea de returnare a sumelor plătite eronat sau pentru care serviciul nu a mai fost prestat, precum şi termenele de returnare. De asemenea, proiectul vizează modificarea art.11 din Ordonanţa Guvernului nr.195/2002, astfel încât să fie create premisele legale necesare pentru realizarea plăţilor pentru emiterea certificatelor de înmatriculare, a autorizaţiilor provizorii şi a permiselor de conducere direct în contul disponibil deschis pe numele Regiei Autonome Administraţia Patrimoniului de Stat.
	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, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea unui raport preliminar de adoptare.
	La punctul 15 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.158/2020 pentru aprobarea Programului de finanţare „Fondul de acţiune în domeniul managementului energiei durabile” (PL.x 622/2020), având ca obiect de reglementare aprobarea Programului de finanţare „Fondul de acţiune în domeniul managementului energiei durabile”, în cadrul căruia sunt alocate fonduri pentru obiective de investiţii din domeniile reabilitării termice a clădirilor publice, termoficării, furnizării de energie, inclusiv regenerabilă, iluminatului public, transportului public şi planificării urbane.
	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.
	La punctul 16 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.156/2020 privind unele măsuri pentru susţinerea dezvoltării teritoriale a localităţilor urbane şi rurale din România cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (PL-x 640/2020), având ca obiect de reglementare stabilirea unor măsuri pentru susţinerea dezvoltării teritoriale a localităţilor urbane şi rurale din România, cu finanţare din fonduri externe nerambursabile, precum şi a unor măsuri temporare de sprijin ale acestora.
	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.
	Supus dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea unui raport preliminar de adoptare cu un amendament admis.
	La punctul 17 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996, precum şi pentru modificarea art.121 din Legea fondului funciar 18/1991 (PL-x 642/2020), având ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr.7/1996, în sensul organizării Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară ca instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării Administraţiei, personalul acesteia, precum cel al instituţiilor subordonate fiind încadrat cu contract individual de muncă.
	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, Consiliului Economic și Social a avizat astfel: 2 reprezentanți ai părții patronale, 8 reprezentanți ai părții sindicale și reprezentanții asociațiilor și fundațiilor neguvernamentale ale societății civile au dat un aviz favorabil, iar 3 reprezentanți ai părții patronale și 7 reprezentanți ai părții sindicale au dat un aviz negativ; 1 reprezentant al părții patronale s-a abținut, Guvernul nu a transmis un punct de vedere.
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