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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
din zilele de 16 și 18 februarie 2021 

 
 Comisia pentru administraţie publică și amenajarea teritoriului şi -a desfăşurat lucrările în 
zilele de 16 și 18 februarie 2021. 
 
 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 16 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 9/2021 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.165/2020 privind mandatul acordat ministerelor pentru identificarea, selectarea şi rezervarea 
imobilelor destinate ca sedii ale unor agenţii sau centre europene nou înfiinţate 
  2. PL-x 10/2021 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.169/2020 privind completarea art.3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.63/2020 
pentru organizarea şi desfăşurarea unor campanii de informare publică în contextul situaţiei 
epidemiologice determinate de răspândirea COVID-19 
  3. PL-x  14/2021 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.174/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care reglementează 
activitatea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, în contextul crizei provocate 
de COVID-19 
  4. PL-x 18/2021 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.178/2020 pentru modificarea Legii nr.84/1992 privind regimul zonelor libere 
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  5. PL-x 19/2021 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.179/2020 privind instituirea unor măsuri pentru asigurarea resurselor umane necesare 
instituţiilor din cadrul sistemului naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională, 
Ministerului Sănătăţii şi unităţilor subordonate, unităţilor sanitare şi serviciilor de asistenţă 
socială în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-
CoV-2 
  6. PL.x 21/2021 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.181/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare, pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative precum şi pentru prorogarea unor termene 
  7. PL.x 24/2021 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.185/2020 pentru modificarea şi completarea art.1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.5/2019 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unei 
cantităţi de păcură necesare asigurării, pe perioada de iarnă, a agentului termic pentru încălzirea 
populaţiei din municipiul Drobeta-Turnu Severin, judeţul Mehedinţi 
  8. PL-x  26/2021 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.187/2020 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.144/2020 privind unele 
măsuri pentru alocarea de fonduri externe nerambursabile necesare desfăşurării în condiţiile de 
prevenţie a activităţilor didactice aferente anului şcolar/universitar 2020/2021 în contextul 
riscului de infecţie cu coronavirus SARS-CoV-2 
  9. PL-x 27/2021 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.188/2020 privind unele măsuri temporare necesare pentru exercitarea funcţiei de conducător 
al compartimentului financiar contabil din administraţia publică centrală 
  10. PL.x 30/2021 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.191/2020 pentru prelungirea termenelor privind depunerea unor documente prevăzute în 
sarcina asociaţiilor şi fundaţiilor, precum şi a persoanelor juridice înregistrate în registrul 
comerţului 
  11. PL-x 39/2021 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guv ernului 
nr.203/2020 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în 
extravilan 
  12. PL.x 41/ 2021 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.200/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.60/2019 
privind reglementarea unor măsuri pentru stingerea unor obligaţii fiscale şi bugetare, precum şi 
unele măsuri referitoare la obligaţiile de plată aferente împrumuturilor din venituri din 
privatizare şi împrumuturilor contractate de statul român de la instituţii de credit şi 
subîmprumutate operatorilor economici 
 

SESIZĂRI ÎN FOND 
 
  13. PL-x 30/2019 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.99/2018 pentru modificarea Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate 
publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local 
  14. PLx 99/2020 - Proiect de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.21/2020 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.19/2002 privind unele măsuri pentru 
constituirea şi utilizarea fondului locativ de protocol şi bunuri mobile din domeniul public al 
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statului, aflate în administrarea Regiei Autonome ”Administraţia Patrimoniului Protocolului de 
Stat” 
 15. PL-x 660/2020 - Propunere legislativă privind instituirea Programului naţional de 
prevenire şi gestionare a înmulţirii populaţiei de câini fără stăpân 
 
 La punctul 1 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate 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. 
 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, 
întocmirea unui aviz favorabil. 
 La punctul 7 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 
întocmirea unui aviz favorabil. 
 La punctul 8 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 
întocmirea unui aviz favorabil. 
 La punctul 9 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, 
întocmirea unui aviz favorabil. 
 La punctul 10 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 
întocmirea unui aviz favorabil. 
 La punctul 11 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, 
întocmirea unui aviz favorabil. 
 La punctul 12 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, 
întocmirea unui aviz favorabil. 
 La punctul 13 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, 
întocmirea unui raport suplimentar de adoptare în forma adoptată de Senat. 
 La punctul 14 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 
amânarea proiectului de Lege. 
 La punctul 15 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, 
întocmirea unui raport comun de respingere.  
  
 La ședința  online a comisiei din ziua de 16 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), 
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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), doamna deputat Fădor Angelica 
(PNL), domnul deputat Seres Denes (UDMR), 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 deputat Blaga Daniel-Codruț (USR PLUS), 
domnul deputat Chirilă Virgil Alin (PSD), doamna 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 Nagy Szabolcs (UDMR), doamna deputat Peța -
Ștefănescu Eliza-Mădălina (PSD), domnul deputat Rusu Daniel-Gheorghe (AUR), doamna 
deputat Stănescu Vetuța (PNL), domnul deput at Șandru Cosmin (PNL) și domnul deputat 
Țachianu Marian (PSD). 
 
 La lucrările comisiei din ziua de 18 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), domnul deputat Flucuș Dumitru (PNL),  domnul deputat 
Tuhuț Radu-Marcel (PSD), domnul deputat Axinia Adrian-George (AUR), 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.  
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 În zilele de 17 și 18 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. 
 
 Având în vedere solicitarea doamnei președinte Simona Bucura -Oprescu din cadrul ședinței 
comisiei din data de 9 februarie cu privire la reconstituirea grupului de lucru pentru inițiativele 
legislative privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și 
administrarea condominiilor, membrii comisiei au stabilit următoarea comonență a grupulu i de 
lucru: doamna deputat Goleac Nicoleta (PSD), domnul deputat Kiss Janos (PNL), doamna 
deputat Ciofu Cătălina (PNL), domnul deputat Nagy Szabolcs (UDMR),  domnul deputat 
Nacov Gheorghe (Minorități), domnul deputat Rusu Daniel (AUR), domnul deputat Axini a 
Adrian (AUR), doamna deputat Oana Cambera (USR PLUS), domnul deputat Alin Apostol 
(USR PLUS). 
 
 Doamna președinte Simona Bucura -Oprescu a comunicat membrilor comisiei necesitatea 
constituirii unui grup de lucru pentru inițivele legislative privind dezvoltarea durabilă. În acest 
sens, urmează ca membrii comisiei care doresc să facă parte din acest grup de lucru, să 
comunice acest lucru secretarilor comisiei. 
 
 

PREŞEDINTE, 

SIMONA BUCURA-OPRESCU 

SECRETAR, 

  DUMITRU FLUCUȘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit: 
Expert parlamentar, Sergiu-Vlad PAHONŢU 
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