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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 

   din ziua de 26 mai 2020 
 
 Comisia pentru administraţie publică și am enajarea teritoriului şi-a desfăşurat lucrările în 
ziua de 26 mai 2020. 
 

 Şedinţa online a Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului a 
avut loc în data de 26 mai 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 169/2020 - Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii 
  2. 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 
  3. PL-x 224/2020 - Proiect de Lege privind instituirea perioadei 6-31 decembrie ca 
perioadă oficială a sărbătoririi colindului românesc 
  4. PL-x 226/2020 - Proiect de Lege privind completarea Legii nr.370/2004 privind 
alegerea Preşedintelui României 
  5. PL-x 236/2020 - Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, 
alunecărilor de teren şi inundaţiilor 
  6. PL-x  241/2020 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.39/2020 pentru completarea Legii nr.455/2001 privind semnătura 
electronică 
  7. PL-x  244/2020 - Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor 
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  8. PL-x  245/2020 - Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii apelor 
nr.107/1996 
  9. PL-x  250/2020 - Proiect de Lege privind prevenţia şi depistarea precoce a 
diabetului 
 

SESIZĂRI ÎN FOND 
 
  10. PL.x 413/2017 - Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.32 din 
Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale 
  11. PL.x 173/2017 - Propunere legislativă pentru modificarea art.32 din Legea nr.273 
din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale 
  12. PL.x 342/2019 - Proiect de Lege pentru completarea art.5 din Ordonanţa 
Guvernului nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile 
administraţiei publice şi instituţiile publice 
  13. PLx 184/2020 - Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri 
aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale 
 
 La punctul 1 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost amânat cu unanimitate de 
voturi 
 La punctul 2 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat negativ cu 
unanimitate de voturi. 

La punctul 3 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu 
unanimitate de voturi. 

La punctul 4 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat negativ cu 
majoritate de voturi. 
 La punctul 5 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat negativ cu 
unanimitate de voturi. 

La punctul 6 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu 
unanimitate de voturi. 

La punctul 7 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu 
unanimitate de voturi. 

La punctul 8 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost amânat cu unanimitate de 
voturi. 

La punctul 9 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu 
unanimitate de voturi. 

La punctul 10 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, 
întocmirea unui raport preliminar de adoptare cu amendamente admise. 

La punctul 11 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, 
întocmirea unui raport comun de respingere. 

La punctul 12 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, 
întocmirea unui raport preliminar de adoptare cu amendamente admise. 

La punctul 13 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 
întocmirea unui raport de adoptare cu amendamente admise. 
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 La ședința online a comisiei din ziua de 26 mai a.c., din numărul de 27 membri ai Comisiei 
pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului și-au înregistrat prezenţa 25 deputaţi, 
după cum urmează: 
 
 Doamna deputat Fădor Angelica (PNL), domnul deputat Călin Ion (PSD), domnul deputat 
Floroiu Ionel (PSD), domnul deputat Petrea Gabriel (PRO Europa), domnul deputat Seres 
Denes (UDMR), doamna deputat Bucura-Oprescu Simona (PSD), domnul deputat Șovăială 
Constantin (PNL), domnul deputat Avram Constantin (Neafiliați), domnul deputat Benga 
Tudor-Vlad (USR), doamna deputat Bozianu Nicoleta-Cătălina (PMP), domnul deputat Chiriac 
Viorel (PSD), domnul deputat Cojocaru Petru-Bogdan (PSD), doamna deputat Csokany 
Petronela-Mihaela (Minorități ), domnul deputat Dan Nicușor Daniel (USR),  domnul deputat 
Korodi Attila (UDMR), domnul deputat Leoreanu Laurențiu -Dan (PNL), domnul deputat 
Mușoiu Ștefan (PSD), domnul deputat Nicolae Andrei (PSD), doamna deputat Popescu 
Mariana-Venera (Minorități), domnu l deputat Rădulescu Cătălin-Marian (PSD), domnul 
deputat Roman Florin-Claudiu (PNL), domnul deputat Suciu Vasile-Daniel (PSD), domnul 
deputat Ștefan Corneliu (PSD),  domnul deputat Țachianu Marian (PSD) și domnul deputat 
Ursu Răzvan-Ion (PSD). 
 Domnul deputat Nechifor Cătălin-Ioan (PRO Europa) și domnul deputat Palăr Ionel (PNL).  
nu au participat la ședința online a comisiei. 
 La sediul Camerei Deputaților au fost prezenți doamna deputat Fădor Angelica (PNL), 
domnul deptuat Călin Ion (PSD), domnul deputat Avram Constantin (neafiliați), domnul 
deputat Cojocaru Petru-Bogdan (PSD), doamna deputat Popescu Mariana-Venera (Minorități), 
domnul deputat Rădulescu Cătălin-Marian (PSD), domnul deputat Roman Florin-Claudiu 
(PNL), domnul deputat Suciu Vasile-Daniel (PSD) și domnul deputat Ursu Răzvan-Ion (PSD). 
 
 
 

PREŞEDINTE, 

ANGELICA FĂDOR 

SECRETAR, 

  SIMONA BUCURA-OPRESCU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit: 
Expert parlamentar, Sergiu-Vlad PAHONŢU 
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