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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
   din ziua de 29 iunie 2020 

 
 Comisia pentru administraţie publică și amenajarea teritoriului şi-a desfăşurat lucrările în 
ziua de 29 iunie 2020. 
 
 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: 
 
 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 , membrii comisiilor au 
hotărât, cu majoritate de voturi, întocmirea unui raport comun de adoptare. 
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 La punctul înscris pe ordinea de zi suplimentară a ședinței comune online , 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 
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 La punctul 1 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat negativ cu 
majoritate de voturi. 
 La punctul 2 al ordinii de zi, 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, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 
întocmirea unui raport preliminar de respingere. 
 La punctul 5 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, 
întocmirea unui raport preliminar de respingere. 

La punctul 6 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, 
întocmirea unui raport preliminar de adoptare. 

La punctul 7 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, 
întocmirea unui raport de respingere. 

La punctul 8 al ordinii de zi, 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, 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 online , membrii comisiilor au 

hotărât, cu majoritate de voturi, întocmirea unui raport comun de adoptare cu 
amendamente admise. 
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 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, 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 Nechifor Cătălin-Ioan (PRO Europa),  domnul deputat 
Nicolae Andrei (PSD), domnul deputat Palăr Ionel (PNL), doamna deputat Popescu Mariana-
Venera (Minorități), domnul 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 Avram Constantin (PSD), domnul deputat Dan Nicușor Daniel (USR) și 
domnul deputat Korodi Attila (UDMR), nu au participat la ședința online a comisiei. 
 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). 
 
 
 

PREŞEDINTE, 

ANGELICA FĂDOR 

SECRETAR, 

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