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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 

   din ziua de 8 iulie 2020 
 
 Comisia pentru administraţie publică și amenajarea teritoriului şi-a desfăşurat lucrările în 
ziua de 8 iulie 2020. 
 
 Şedinţa online a Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului a avut loc 
în data de 8 iulie 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 379/2020 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.75/2020 pentru completarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.114/2018 privind 
instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, 
modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene şi alte modificări 
fiscal-bugetare 
  2. PL-x 384/2020 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.88/2020 privind instituirea unor măsuri, precum şi a unui sprijin financiar pentru pregătirea 
portofoliului de proiecte în domenii strategice considerate prioritare pentru perioada de 
programare 2021-2027, destinat finanţării prin Programul Operaţional Asistenţă tehnică 2014-
2020 ( POAT 2014-2020) şi Programul operaţional Infrastructură Mare 2014-2020( POIM) 
  3. PL-x 386/2020 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.92/2020 pentru instituirea unor măsuri active de sprijin destinate angajaţilor şi angajatorilor 
în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, 
precum şi pentru modificarea unor acte normative 
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SESIZĂRI ÎN FOND 
 
  4. 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 
  5. PL-x 503/2019 - Proiectul Legii entru modificarea art.8 alin.(7) lit.b) din Legea 
nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe 
  6. PL-x 96/2020 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.22/2020 privind recensământul general agricol din România runda 2020 
  7. PLx 110/2020 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.19/2020 privind organizarea şi desfăşurarea recensământului populaţiei şi locuinţelor din 
România în anul 2021 
  8. PL.x 393/2020 - Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.453/2004 pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr.1/1999 privind regimul stării de asediu şi regimul stării de 
urgenţă, publicată în Monitorul Oficial nr.1052 din 12 noiembrie 2004 
 9. PLx 409/2020 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.95/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.25/2001 privind 
înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii "C.N.I." - S.A. 
 
 La punctul 1 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu 
unanimitate 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 avizat favorabil cu 
unanimitate de voturi. 

La punctul 4 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 
întocmirea unui raport de adoptare în forma adoptată de Senat cu amendamente admise și 
respinse. 
 La punctul 5 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 
întocmirea unui raport de adoptare. 

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

La punctul 7 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 
întocmirea unui raport preliminar înlocuitor de adoptare cu amendamente admise. 

La punctul 8 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, 
întocmirea unui raport preliminar de respingere. 

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 ședința online a comisiei din ziua de 9 iulie a.c., din numărul de 27 membri ai Comisiei 
pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului și-au înregistrat prezenţa 23 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 
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Denes (UDMR), doamna deputat Bucura-Oprescu Simona (PSD), domnul deputat Șovăială 
Constantin (PNL), domnul deputat Benga Tudor-Vlad (USR), doamna deputat Bozianu 
Nicoleta-Cătălina (PMP), domnul deputat Chiriac Viorel (PSD), domnul deputat Cojocaru 
Petru-Bogdan (PSD), domnul deputat Korodi Attila (UDMR), domnul deputat Leoreanu 
Laurențiu-Dan (PNL), domnul deputat Mușoiu Ștefan (PSD),  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), doamna deputat Csokany Petronela-Mihaela 
(Minorități), domnul deputat Dan Nicușor Daniel (USR), domnul deputat Nechifor Cătălin -
Ioan (PRO Europa)  nu au participat la ședința online a comisiei. 
 La sediul Camerei Deputaților au fost prezenți doamna deputat Angelica Fădor (PNL), 
doamna deputat Simona Bucura-Oprescu (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 Ursu Răzvan-Ion (PSD). 
 
 

PREŞEDINTE, 

ANGELICA FĂDOR 

SECRETAR, 

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