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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
din zilele de 9, 10 și 11 februarie 2021 

 
 Comisia pentru administraţie publică și amenajarea teritoriului şi -a desfăşurat lucrările în 
zilele de 9, 10 și 11 februarie 2021. 
 
 Şedinţa online a Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului a avut loc 
în data de 9 februarie a.c., lucrările au fost conduse de doamna deputat Simona Bucura-
Oprescu, preşedintele comisiei.  
 Doamna președinte Simona Bucura-Oprescu 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 579/2020 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.142/2020 pentru prelungirea termenelor privind depunerea unor documente prevăzute în 
sarcina asociaţiilor şi fundaţiilor 
  2. PL-x 601/2020 - Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.78/2000 privind omologarea, eliberarea cărţii de identitate şi certificarea 
autenticităţii vehiculelor rutiere în vederea comercializării, înmatriculării sau înregistrării 
acestora în România şi a Ordonanţei Guvernului nr.80/2000 privind omologarea şi cerficarea 
produselor şi a materialelor de exploatare utilizate la vehiculele rutiere, precum şi condiţiile de 
introducere pe piaţă şi de comercializare a acestora 
  3. PL-x  638/2020 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.154/2020 privind instituirea unor măsuri pentru sprijinul tinerilor fermieri 
  4. PL-x  639/2020 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernu lui 
nr.155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de relansare şi rezilienţă 
necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul 
Mecanismului de redresare şi rezilienţă 
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  5. PL-x 667/2020 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.167/2020 privind unele măsuri pentru susţinerea activităţii unor aeroporturi regionale, în 
contextul crizei economice generată de pandemia COVID-19 şi pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.139/2020 privind instituirea cadrului legal 
pentru acordarea unor ajutoare de stat Societăţii "Compania naţională de transporturi aeriene 
române – TAROM" - S.A. şi Societăţii Blue Air Aviation - S.A. pentru compensarea pierderilor 
economice suferite în contextul pandemiei de COVID-19 
 

SESIZĂRI ÎN FOND 
 
  6. PL-x 472/2020 - Proiect de Lege pentru completarea art.5 din Legea nr.35/2007 privind 
creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ 
  7. PL-x 574/2020 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.133/2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de elevi cei mai defavorizaţi 
care beneficiază de sprijin educaţional pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru 
sprijin educaţional acordate din fonduri externe nerambursabile precum şi unele măsuri de 
distribuire a acestora 
  8. PL-x 1/2021 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.212/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative 
 

DIVERSE 
 
 9. - Formare grup de lucru condominii (Legea nr. 196/2018  privind înființarea, organizarea 
și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor) 
 
 La punctul 1 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, 
întocmirea unui aviz favorabil. 
 La punctul 2 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, 
întocmirea unui aviz favorabil. 
 La punctul 3 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 
întocmirea unui aviz favorabil. 
 La punctul 4 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 
întocmirea unui aviz favorabil cu un amendament admis. 
 La punctul 5 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 
întocmirea unui aviz favorabil. 
 La punctul 6 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 
amânarea proiectului de Lege. 
 La punctul 7 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 
întocmirea unui raport comun de adoptare în forma adoptată de Senat. 
 La punctul 8 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, 
întocmirea unui raport de adoptare în forma prezentată. 
 La punctul 9 al ordinii de zi, doamna președinte Simona Bucura -Oprescu a comunicat 
membrilor comisiei necesitatea reconstituirii unui grup de lucru pentru inițivele legislative 
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privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de prop rietari și administrarea 
condominiilor. În acest sens, urmează ca fiecare grup parlamentar sa desemneze câte un 
reprezentant care să facă parte din acest grup de lucru. 
  
 La ședința  online a comisiei din ziua de 9 februarie a.c., din numărul de 28 membri ai 
Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului și-au înregistrat prezenţa 28 
deputaţi, după cum urmează: 
 
 Doamna deputat Bucura-Oprescu Simona (PSD), domnul deputat Avrămescu Gabriel-Ioan 
(PNL), doamna deputat Fădor Angelica (PNL), domnul deputat Seres Denes (UDMR), domnul 
deputat Toader Bogdan-Andrei (PSD), doamna deputat Cambera Oana-Alexandra (USR 
PLUS), domnul deputat Flucuș Dumitru (PNL), domnul deputat Tuhuț Radu -Marcel (PSD), 
domnul deputat Apostol Alin-Gabriel (USR PLUS), domnul deputat Axinia Adrian-George 
(AUR), domnul deputa Benga Tudor-Vlad (USR PLUS), domnul deputat Blaga Daniel-Codruț 
(USR PLUS), domnul deputat Chirilă Virgil Alin (PSD), domnul deputat Ciofu Cătălina 
(PNL), domnul deputat Floroiu Ionel (PSD), domnul deputat Gîdei Laurențiu -Viorel (PSD), 
doamna deputat Goleac Nicoleta-Matilda (PSD), domnul deputat Ivan Bogdan-Gruia (PSD), 
domnul deputat Kiss Janos (PNL), domnul deputat Leoreanu Laurențiu -Dan (PNL), domnul 
deputat Lungu Romeo-Daniel (PSD), domnul deputat Nacov Gheorghe (Minorități), domnul 
deputat Nagy Szabolcs (UDMR), doamna deputat Peța -Ștefănescu Eliza-Mădălina (PSD), 
domnul deputat Rusu Daniel-Gheorghe (AUR), doamna deputat Stănescu Vetuța (PNL), 
domnul deputat Șandru Cosmin (PNL), domnul deputat Țachianu Marian (PSD). 
 La sediul Camerei Deputaților au fost prezenți doamna deputat Bucura-Oprescu Simona 
(PSD), domnul deputat Avrămescu Gabriel-Ioan (PNL), domnul deputat Toader Bogdan-
Andrei (PSD), domnul deputat Flucuș Dumitru (PNL), domnul deputat Axinia Adrian -George 
(AUR), domnul deputat Blaga Daniel-Codruț (USR PLUS), domnul deputat Floroiu Ionel 
(PSD), domnul deputat Gîdei Laurențiu-Viorel (PSD), doamna deputat Goleac Nicoleta-
Matilda (PSD), domnul deputat Ivan Bogdan-Gruia (PSD), domnul deputat Kiss Janos (PNL), 
domnul deputat Lungu Romeo-Daniel (PSD), domnul deputat Nacov Gheorghe (Minorități), 
domnul deputat Rusu Daniel-Gheorghe (AUR) și doamna deputat Stănescu Vetuța (PNL). 
 
 La lucrările comisiei din ziua de 10 februarie a.c., din numărul de 28 membri ai Comisiei 
pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului și-au înregistrat prezenţa 24 deputaţi, 
după cum urmează: 
 
 Doamna deputat Bucura-Oprescu Simona (PSD), domnul deputat Avrămescu Gabriel-Ioan 
(PNL), doamna deputat Fădor Angelica (PNL), domnul deputat Seres Denes (UDMR), domnul 
deputat Toader Bogdan-Andrei (PSD), doamna deputat Cambera Oana-Alexandra (USR 
PLUS), domnul deputat Flucuș Dumitru (PNL), domnul deputat Tuhuț Radu -Marcel (PSD), 
domnul deputat Apostol Alin-Gabriel (USR PLUS), domnul deputat Axinia Adrian-George 
(AUR), domnul deputa Benga Tudor-Vlad (USR PLUS), domnul deputat Blaga Daniel-Codruț 
(USR PLUS), domnul deputat Chirilă Virgil Alin (PSD), domnul deputat Ciofu Cătălina 
(PNL), domnul deputat Floroiu Ionel (PSD), domnul deputat Gîdei Laurențiu -Viorel (PSD), 
doamna deputat Goleac Nicoleta-Matilda (PSD), domnul deputat Ivan Bogdan-Gruia (PSD), 
domnul deputat Kiss Janos (PNL), domnul deputat Leoreanu Laurențiu -Dan (PNL), domnul 
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deputat Lungu Romeo-Daniel (PSD), domnul deputat Nacov Gheorghe (Minorități), domnul 
deputat Nagy Szabolcs (UDMR), doamna deputat Peța -Ștefănescu Eliza-Mădălina (PSD), 
domnul deputat Rusu Daniel-Gheorghe (AUR), doamna deputat Stănescu Vetuța (PNL), 
domnul deputat Șandru Cosmin (PNL), domnul deputat Țachianu Marian (PSD). 
 Doamna deputat Cambera Oana-Alexandra (USR PLUS), domnul deputat Apostol Alin-
Gabriel (USR PLUS), domnul deputat Benga Tudor-Vlad (USR PLUS) și domnul deputat 
Blaga Daniel-Codruț (USR PLUS) nu au participat la lucrările comisiei. 
 
 La lucrările comisiei din ziua de 11 februarie a.c., din numărul de 28 membri ai Comisiei 
pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului și-au înregistrat prezenţa 24 deputaţi, 
după cum urmează: 
 
 Doamna deputat Bucura-Oprescu Simona (PSD), domnul deputat Avrămescu Gabriel-Ioan 
(PNL), doamna deputat Fădor Angelica (PNL), domnul deputat Seres Denes (UDMR), domnul 
deputat Toader Bogdan-Andrei (PSD), doamna deputat Cambera Oana-Alexandra (USR 
PLUS), domnul deputat Flucuș Dumitru (PNL), domnul deputat Tuhuț Radu -Marcel (PSD), 
domnul deputat Apostol Alin-Gabriel (USR PLUS), domnul deputat Axinia Adrian-George 
(AUR), domnul deputa Benga Tudor-Vlad (USR PLUS), domnul deputat Blaga Daniel-Codruț 
(USR PLUS), domnul deputat Chirilă Virgil Alin (PSD), domnul deputat Ciofu Cătălina 
(PNL), domnul deputat Floroiu Ionel (PSD), domnul deputat Gîdei Laurențiu -Viorel (PSD), 
doamna deputat Goleac Nicoleta-Matilda (PSD), domnul deputat Ivan Bogdan-Gruia (PSD), 
domnul deputat Kiss Janos (PNL), domnul deputat Leoreanu Laurențiu -Dan (PNL), domnul 
deputat Lungu Romeo-Daniel (PSD), domnul deputat Nacov Gheorghe (Minorități), domnul 
deputat Nagy Szabolcs (UDMR), doamna deputat Peța -Ștefănescu Eliza-Mădălina (PSD), 
domnul deputat Rusu Daniel-Gheorghe (AUR), doamna deputat Stănescu Vetuța (PNL), 
domnul deputat Șandru Cosmin (PNL), domnul deputat Țachianu Marian (PSD). 
 Doamna deputat Cambera Oana-Alexandra (USR PLUS), domnul deputat Apostol Alin-
Gabriel (USR PLUS), domnul deputat Benga Tudor-Vlad (USR PLUS) și domnul deputat 
Blaga Daniel-Codruț (USR PLUS) nu au participat la lucrările comisiei. 
 
 În zilele de 10 și 11 februarie  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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