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PROCES VERBAL 

din zilele de 18, 19 și 20 mai 2021 
 
 Comisia pentru administraţie publică și amenajarea teritoriului şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 
18, 19 și 20 mai 2021. 
  
 La ședința comisiei din ziua de 18 mai a.c., din numărul de 29 membri ai Comisiei pentru 
administraţie publică şi amenajarea teritoriului și-au înregistrat prezenţa 28 deputaţi, neparticipând la 
lucrările comisiei domnul deputat Daniel-Gheorghe Rusu (AUR). La sediul Camerei Deputaților nu au 
fost prezenți domnul deputat Tudor-Vlad Benga (USR PLUS), domnul deputat Daniel-Codruț Blaga 
(USR PLUS). 
 
 La lucrările comisiei din zilele de 19 și 20 mai a.c., din numărul de 29 membri ai Comisiei pentru 
administraţie publică şi amenajarea teritoriului și-au înregistrat prezenţa 23 deputaţi, neparticipând la 
lucrările comisiei doamna deputat Angelica Fădor (PNL), doamna deputat Alexandra Cambera-Oana 
(USR PLUS), domnul deputat Alin-Gabriel Apostol (USR PLUS), domnul deputat Tudor-Vlad Benga 
(USR PLUS), domnul deputat Daniel-Codruț Blaga (USR PLUS) și domnul deputat Gheorghe-Daniel 
Rusu (AUR). 
 
 Şedinţa Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului s-a desfășurat prin 
mijloace electronice și la sediul Camerei Deputaților. Ședința avut loc în data de 11 mai a.c., lucrările 
au fost conduse de doamna deputat Simona Bucura-Oprescu, preşedintele comisiei. 
 
 La ora 09:00 membrii Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului au participat 
la întâlnirea cu domnul ministru Cseke Attila – Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și 
Administrației având ca subiect de dezbatere Disparitățile teritoriale din România. 
  
 Doamna președinte Simona Bucura-Oprescu a supus la vot ordinea de zi a comisiei.  
 Ordinea de zi a şedinţei a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 
 
 Pe ordinea de zi a şedinţei online au figurat următoarele puncte: 
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AVIZE 
 
  1. PL-x 168/2021 - Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.282/2010 privind transmiterea 
unui teren din domeniul public al statului şi din administrarea Staţiunii de Cercetare şi Producţie pentru 
Cultura şi Industrializarea Sfeclei de Zahăr Roman, judeţul Neamţ, în domeniul public al judeţului 
Neamţ şi în administrarea Consiliului Judeţean Neamţ, în vederea realizării unor staţii de transfer şi 
sortare în cadrul proiectului "Sistem integrat de gestionare a deşeurilor în judeţul Neamţ" 
  2. PL.x 164/ 2021 - Propunere legislativă privind repatrierea Sfinților Mărturisitori Ardeleni 
 

SESIZĂRI ÎN FOND 
 
  3. PL.x 594/2020 - Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.119/1996 cu privire 
la actele de stare civilă, precum şi pentru abrogarea Ordonanţei Guvernului nr.41/2003 privind 
dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice 
  4. PL-x 446/2015 - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea articolului 5 al Legii 
nr.35 din 13 martie 2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi Senatului şi pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii 
administraţiei publice locale nr.215/2001 şi a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali 
  5. PL.x 163/2021 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.17/2021 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.70/2020 privind 
reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei epidemiologice 
determinate de răspândirea coronavirusului SARS–CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educaţiei naţionale 
nr.1/2011, precum şi a altor acte normative   
 
 La punctul 1 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege pentru modificarea Legii 
nr.282/2010 privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului şi din administrarea 
Staţiunii de Cercetare şi Producţie pentru Cultura şi Industrializarea Sfeclei de Zahăr Roman, judeţul 
Neamţ, în domeniul public al judeţului Neamţ şi în administrarea Consiliului Judeţean Neamţ, în 
vederea realizării unor staţii de transfer şi sortare în cadrul proiectului "Sistem integrat de gestionare a 
deşeurilor în judeţul Neamţ" (PL-x 168/2021), având ca obiect de reglementare modificarea titlului şi 
a art.1 din Legea nr.282/2010. Intervenţiile legislative vizează, potrivit expunerii de motive, 
modificarea denumirii iniţiale a proiectului din "Sistem integrat de gestionare al deşeurilor în judeţul 
Neamţ" în "Sistem de Management integrat de gestionare al deşeurilor în judeţul Neamţ”, precum şi 
completarea ipotezei juridice a art.1 cu cea a realizării lucrărilor tehnico-edilitare care pot fi executate 
pe terenul transmis prin Legea nr.282/2010, cu privire la implementarea proiectului "Sistem de 
Management integrat de gestionare al deşeurilor în judeţul Neamţ", dar şi a infrastructurii rutiere de 
acces către obiectivele construite prin acest proiect. 
 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 avizează favorabil 
proiectul de lege, Consiliul Economic și Social avizează negativ proiectul de lege, Guvernul nu a 
transmis un punct de vedere. 
 Supus dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea unui aviz 
favorabil. 
 
 La punctul 2 al ordinii de zi, a fost prezentată propunerea legislativă privind repatrierea 
Sfinților Mărturisitori Ardeleni (PL.x 164/ 2021), având ca obiect de reglementare repatrierea 
moaştelor Sfinţilor Mărturisitori Ardeleni, decedaţi în închisoarea Kufstein, Austria. Potrivit 
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demersului legislativ, se autorizează Guvernul României pentru a derula procedurile de identificare şi 
repatriere a rămăşiţelor umane aflate pe teritoriul statului austriac. Aşezarea raclei cu sfintele moaşte se 
face cu sprijinul Patriarhiei Române la Biserica Sfânta Treime din Sibiel, judeţul Sibiu, unde au slujit 
Sfinţii Preoţi. 
 S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor ordinare, Camera 
Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a respins propunerea legislativă, Consiliul Legislativ 
avizează favorabil propunerea legislativă, Guvernul nu a transmis un punct de vedere. 
 Supusă dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea unui aviz 
favorabil. 
 
 La punctul 3 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă, precum şi pentru abrogarea 
Ordonanţei Guvernului nr.41/2003 privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor 
persoanelor fizice (PL.x 594/2020), având ca obiect de reglementare modificarea actualului cadru 
normativ pentru implementarea proiectului privind crearea Sistemului Informatic Integrat pentru 
Emiterea Actelor de Stare Civilă (S.I.I.E.A.S.C.), în vederea informatizării fluxurilor şi proceselor 
interne ale instituţiilor statului şi al eliminării consumului de hârtie, al reducerii timpilor de soluţionare 
a unor cerinţe adresate instituţiilor publice, precum şi al instituirii posibilităţii întocmirii actelor de 
stare civilă în format electronic. 
 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 avizează  favorabil  
proiectul de lege cu observații și propuneri, Guvernul susține proiectul de Lege în forma propusă 
prin Raportul preliminar al Comisiei juridice. 
 Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului a fost sesizată pentru dezbatere în 
fond și întocmirea unui raport comum cu Comisia juridică, de disciplină și imunități. 
 Supus dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, amânarea proiectului 
de Lege. 
 
 La punctul 4 al ordinii de zi, a fost prezentată propunerea legislativă pentru modificarea şi 
completarea articolului 5 al Legii nr.35 din 13 martie 2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi 
Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor 
administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr.215/2001 şi a Legii nr.393/2004 
privind Statutul aleşilor locali (PL-x 446/2015), având ca obiect de reglementare modificarea art.5 
din Legea nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și 
completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii 
administrației publice locale nr.215/2001 și a Legii nr.393/2004 privind statutul aleșilor locali, cu 
modificările și completările ulterioare, în sensul majorării cotelor de reprezentare pentru parlamentari 
în verderea reducerii numărului acestora. 
 S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor organice, Camera 
Deputaţilor este Cameră decizională, Senatul a respins propunerea legislativă, Consiliul Legislativ 
avizează favorabil propunerea legislativă, Guvernul nu susține adoptarea inițiativei legislative. 
 Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului a fost sesizată pentru dezbatere în 
fond și întocmirea unui raport comum cu Comisia juridică, de disciplină și imunități. 
 Supusă dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea unui 
raport comun de respingere. 
 
 La punctul 5 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului nr.17/2021 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 



 4 
 

Guvernului nr.70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în 
contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS–CoV-2, pentru 
prelungirea unor termene, pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, a 
Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, precum şi a altor acte normative (PL.x 163/2021), având ca obiect 
de reglementare modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.70/2020. 
Intervenţiile legislative preconizate vizează situaţiile în care conducerea operaţională a poliţiei locale 
este exercitată de către Poliţia Română. Astfel, se propune ca Poliţia Română să conducă operaţional 
prin inspectoratele de poliţie judeţene/Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, poliţia 
locală care funcţionează în comuna, oraşul, municipiul sau subdiviziunea administrativ-teritorială a 
unui municipiu în care a fost instituită carantina zonală potrivit legii, pe durata acesteia. Totodată, se 
propune completarea actului normativ cu un nou articol, normă ce urmează să reglementeze 
posibilitatea ca, pe perioada stării de alertă, prin protocol încheiat între poliţia locală sau, după caz, 
unitatea/sub diviziunea administrativ-teritorială şi inspectoratul de poliţie judeţean/Direcţia Generală 
de Poliţie a Municipiului Bucureşti, să fie stabilită preluarea conducerii operaţionale a poliţiei locale de 
către unitatea teritorială a Poliţiei Române. 
 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 avizează 
favorabil  proiectul de ordonanță de urgență. 
 Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului a fost sesizată pentru dezbatere în 
fond și întocmirea unui raport comum cu Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională. 
 Supus dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea unui 
raport preliminar de adoptare.  
 

În zilele de 19 și 20 mai a.c., lucrările s-au desfăşurat în cadrul grupurilor de lucru constituite în 
vederea studierii proiectelor de lege şi a altor documente înregistrate la Comisie. 
 
 
 

PREŞEDINTE, 

SIMONA BUCURA-OPRESCU 

SECRETAR, 

  DUMITRU FLUCUȘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit: 
Expert parlamentar, Sergiu-Vlad PAHONŢU 
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