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Parlamentul României 
Camera Deputaților 

 
COMISIA PENTRU ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ  

ȘI AMENAJAREA TERITORIULUI 
 

București, 8 martie 2022 
 

PROCES VERBAL 
din zilele de 28 februarie, respectiv 1, 2 și 3 martie 2022 

 
 Comisia pentru administraţie publică și amenajarea teritoriului şi-a desfăşurat lucrările în 
zilele de 28 februarie, respectiv 1, 2 și 3 martie. 
 
 La ședințele comisiei din zilele de 28 februarie și 1 martie a.c., din numărul de 29 membri 
ai Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului și-au înregistrat prezenţa 29 
deputaţi, iar în sistem online au fost prezenți domnul deputat Alin-Gabriel Apostol (USR), 
domnul deputat Daniel-Codruț Blaga (USR) și domnul deputat Szabolcs Nagy (UDMR).  
  
 În zilele de 2 și 3 martie a.c., comisia a desfasurat activitati de documentare si consultare 
pe marginea proiectelor legislative aflate in dezbatere. 
 
 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 28 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 şedinţei a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 
 Pe ordinea de zi a şedinţei au figurat următoarele puncte: 
 

SESIZĂRI ÎN FOND 
 

1. PL-59/2022 - Proiect de Lege privind reglementarea statutului personalului contractual 
care, în perioada stării de alertă, a fost încadrat pe perioadă determinată 

nicoleta.toma
Original
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2. PL.x 560/2021 - Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei 
publice şi instituţiile publice 

 
La punctul 1 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege privind reglementarea 

statutului personalului contractual care, în perioada stării de alertă, a fost încadrat pe perioadă 
determinată (PL-59/2022), având ca obiect de reglementare posibilităţii, pentru personalul 
din unităţile sanitare cu paturi, serviciile de ambulanţă şi direcţiile de sănătate publică, încadrat 
fără concurs pe perioadă determinată, pe posturi de execuţie, în perioada stării de alertă, de a 
ocupa pe durată nedeterminată acelaşi post sau altul din cadrul unităţii în care îşi desfăşoară 
activitatea, prin promovarea unui examen organizat anterior încetării contractului individual 
de muncă încheiat pe perioadă determinată. 
 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 negativ proiectul de lege, Consiliul Economic și Social avizează 
favorabil proiectul de lege, Guvernul nu a transmis un punct de vedere. 

Supus dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, întocmirea unui 
raport preliminar de adoptare cu amendamente admise și respinse. 

 
La punctul 2 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei Guvernului nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli 
pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice (PL.x 560/2021), având ca 
obiect de reglementare modificarea art.5 alin.(8)-(92) al Ordonanţei Guvernului nr.80/2001, 
în sensul modificării valorii maxime pentru preţul de achiziţie al autoturismelor din dotarea 
autorităţilor administraţiei publice şi a instituţiilor publice, pentru a corespunde realităţilor 
economice actuale şi a necesităţilor respectivelor entităţi publice. 
 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 lege cu observații și propuneri, Guvernul susține 
adoptarea inițiativei legislative. 

Supus dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, întocmirea unui 
raport de adoptare cu amendamente admise. 

 
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 1 martie a.c., 
lucrările au fost conduse alternativ de doamna deputat Simona Bucura-Oprescu, Preşedintele 
comisiei, respectiv de domnul deputat Bogdan-Andrei Toader, Vicepreședintele comisiei. 
 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 au figurat următoarele puncte: 
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AVIZE 

 
1. PLx 27/2022 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.127/2021 pentru modificarea Legii nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor 
şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr.144/2007 privind 
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru 
modificarea şi completarea altor acte normative şi a art.III din Legea nr.105/2020 pentru 
completarea Legii nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor 
publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr.144/2007 privind înfiinţarea, organizarea 
şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea 
altor acte normative 
2. PLx 28/2022 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.139/2021 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.42/2019 privind 
stabilirea unor măsuri financiare pentru susţinerea desfăşurării Programului cultural naţional 
„Timişoara - Capitală Europeană a Culturii în anul 2021” 
3. PLx 36/2022 - Proiect de Lege privind darea în folosinţă cu titlu gratuit unor bunuri imobile 
din proprietatea publică a statului, aflate în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului, 
în folosinţă gratuită Federaţiei Române de Rugby 
4. PL x 38/2022 - Proiect de Lege pentru completarea art.13 alin.(1) din Legea nr.52/2011 
privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri 
5. PLx  47/2022 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţei a Guvernului 
nr.7/2022 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului de punere în aplicare 
(UE) 2015/1998 din 5 noiembrie 2015 de stabilire a măsurilor detaliate de implementare a 
standardelor de bază comune în domeniul securităţii aviaţiei, aşa cum a fost modificat prin 
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/103 al Comisiei din 23 ianuarie 2019 

 
SESIZĂRI ÎN FOND 

 
6. Pl.x 303/2021 - Propunere legislativă pentru completarea art.7 lit.h) din Legea poliţiei 
locale nr.155/2010 
7. PL-x 375/2015 - Proiect de Lege pentru modificarea art.29 din Legea nr.35/2008 pentru 
alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei pubice locale, a Legii administraţiei 
publice locale nr.215/2001 şi a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali 
8. Pl-x 237/2016 - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 208 din 
20 iulie 2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea 
şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, şi a Legii nr. 115 din 19 mai 2015 pentru 
alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei 
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publice locale nr.215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.393/2004 
privind Statutul aleşilor locali 
9. Pl-x 288/2016 - Proiect de Lege pentru modificarea art.101 din Legea nr.115/2015 pentru 
alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei 
publice locale nr.215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.393/2004 
privind Statutul aleşilor locali 
10. PL-x 329/2016 - Proiect de Lege privind modificarea şi completarea art.7 din Legea 
nr.115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea 
Legii administraţiei publice locale nr.215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali 
11. PL.x 424/2019 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.53/2019 privind aprobarea Programului multianual de finanţare a investiţiilor pentru 
modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea şi extinderea sau înfiinţarea sistemelor de 
alimentare centralizată cu energie termică ale localităţilor şi pentru modificarea şi completarea 
Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.51/2006 
12. COM(2021)811 - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL 
EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI 
COMITETUL REGIUNILOR Noul cadru al UE pentru mobilitatea urbană 
 
 La punctul 1 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.127/2021 pentru modificarea Legii nr.176/2010 privind 
integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de 
Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative şi a art.III din 
Legea nr.105/2020 pentru completarea Legii nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea 
funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr.144/2007 privind 
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru 
modificarea şi completarea altor acte normative (PLx 27/2022), având ca obiect de 
reglementare prorogarea, până la data de 31 decembrie 2022 a termenelor stipulate în Legea 
nr.176/2010, astfel cum a fost modificată prin Legea nr.105/2020, pentru depunerea exclusiv 
în format electronic a declaraţiilor de avere şi de interese, cât şi stabilirea unei proceduri unitare 
şi coerente de depunere, în format electronic, a declaraţiilor de avere şi de interese, demers 
menit a facilita posibilitatea emiterii semnăturilor electronice calificate, necesare completării 
şi depunerii declaraţiilor de avere şi de interese 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, Autoritatea Națională de Integritate – punct 
de vedere transmis cu adresa nr.5065/28.02.2022. 
 Supus dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, întocmirea unui 
aviz favorabil. 
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 La punctul 2 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.139/2021 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.42/2019 privind stabilirea unor măsuri financiare pentru susţinerea desfăşurării 
Programului cultural naţional „Timişoara - Capitală Europeană a Culturii în anul 2021” (PLx 
28/2022), având ca obiect de reglementare modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.42/2019, în sensul modificării termenului de desfăşurare a Programului cultural naţional 
"Timişoara - Capitală Europeană a Culturii în anul 2021” (în 2023), ca urmare a deciziilor 
instituţiilor europene. 
 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. 
 Supus 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 privind darea în folosinţă 
cu titlu gratuit unor bunuri imobile din proprietatea publică a statului, aflate în administrarea 
Ministerului Tineretului şi Sportului, în folosinţă gratuită Federaţiei Române de Rugby (PLx 
36/2022), având ca obiect de reglementare aprobarea dării în folosinţă cu titlu gratuit, pe o 
perioadă de 49 ani, Federaţiei Române de Rugby, a unor bunuri imobile din proprietatea 
publică a statului, în suprafaţă totală de 37.626 mp, aflate în administrarea Ministerului 
Tineretului şi Sportului. 
 S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor organice, Camera 
Deputaţilor este Cameră decizională, Senatul a adoptat tacit proiectul de lege, Consiliul 
Legislativ avizează negativ inițiativa legislativă, Consiliul Economic și Social avizează 
nefavorabil proiectul de lege, Guvernul nu a transmis un punct de vedere. 
 Supus dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, întocmirea unui 
aviz negativ. 
 
 La punctul 4 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege pentru completarea art.13 
alin.(1) din Legea nr.52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional 
desfăşurate de zilieri (PL x 38/2022), având ca obiect de reglementare completarea art.13 
alin.(1) din Legea nr.52/2011, în sensul introducerii activităţilor de întreţinere a spaţiilor verzi 
aferente domeniului public al unităţilor administrativ-teritoriale - clasa 8130, ca domeniu în 
care poate fi prestată munca necalificată cu caracter ocazional, prevăzut în Clasificarea 
activităţilor din economia naţională, actualizată. 
 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 inițiativa legislativă, Consiliul Economic și Social avizează 
favorabil proiectul de lege, Guvernul nu a transmis un punct de vedere. 
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 Supus dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea 
unui aviz favorabil. 
 
 La punctul 5 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţei a Guvernului nr.7/2022 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea 
Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/1998 din 5 noiembrie 2015 de stabilire a 
măsurilor detaliate de implementare a standardelor de bază comune în domeniul securităţii 
aviaţiei, aşa cum a fost modificat prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/103 al 
Comisiei din 23 ianuarie 2019 (PLx  47/2022), având ca obiect de reglementare stabilirea 
unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/1998 din 5 
noiembrie 2015 de stabilire a măsurilor detaliate de implementare a standardelor de bază 
comune în domeniul securităţii aviaţiei, aşa cum a fost modificat prin Regulamentul de punere 
în aplicare (UE) 2019/103 al Comisiei din 23 ianuarie 2019. 
 S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor ordinare, Camera 
Deputaţilor este prima Cameră sesizată, Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul 
de lege, Consiliul Suprem de Apărare a Țării, prin Hotărârea nr.15/08.02.2022, avizează 
proiectul de ordonanță de urgență. 
 Supus dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea 
unui aviz favorabil. 
 
 La punctul 6 al ordinii de zi, a fost prezentată propunerea legislativă pentru completarea 
art.7 lit.h) din Legea poliţiei locale nr.155/2010 (Pl.x 303/2021), având ca obiect de 
reglementare asigurarea unor reglementări îmbunătățite, clare și coerente în sancționarea 
participanților la traficul rutier care ignoră semnele de circulație privind oprirea, staționarea, 
parcarea sau accesul interzis. 
 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 negativ propunerea legislativă, Consiliul Economic și Social  avizează 
favorabil propunerea legislativă, Consiliul Economic și Social avizează nefavorabil 
propunerea legislativă, Guvernul nu susține adoptarea acestei inițiative legislative. 
 Supusă dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea 
unui raport preliminar de adoptare.  
 
 La punctul 7 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege pentru modificarea art.29 
din Legea nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea 
şi completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei pubice locale, a 
Legii administraţiei publice locale nr.215/2001 şi a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor 
locali (PL-x 375/2015), având ca obiect de reglementare stabilirea cadrului legal în sensul 
reducerii cuantumului depozitului care trebuie constituit în contul Autorității Electorale 
Permanente de către fiecare partid politic, alianță politică, alianță electorală, organizație a 
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cetățenilor aparținând minorităților naționale sau candidat independent, cu ocazia depunerii 
candidaturilor. 
 S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor organice, Camera 
Deputaţilor este Cameră decizională, Senatul a adoptat tacit proiectul de lege, Consiliul 
Legislativ avizează negativ proiectul de lege, Guvernul nu susține adoptarea proiectului de 
lege conform punctelor de vedere nr.1704/25.02.2016, nr.479/3.02.2017, 
nr.33/DPSG/17.01.2020 și nr.6486/29.06.2021. 
 Supus dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea 
unui raport comun de respingere.  
 
 La punctul 8 al ordinii de zi, a fost prezentată propunerea legislativă pentru modificarea 
şi completarea Legii nr. 208 din 20 iulie 2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei 
Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, şi 
a Legii nr. 115 din 19 mai 2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, 
pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr.215/2001, precum şi pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali (Pl-x 237/2016), 
având ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr.208/2015, în sensul 
depunerii de către candidaţii la alegeri şi a unei declaraţii pe propria răspundere în legătură cu 
plata obligaţiilor fiscale care le revin atât ca persoane fizice, cât şi ca asociaţi sau membri în 
consiliile de administraţie ale societăţilor. 
 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 prin adresele nr. 
479/DRP/03.02.2017, nr. 33/DPSG/17.01.2020  specifică că Parlamentul va decide asupra 
oportunității adoptării acestei inițiative legislative. 
 Supusă dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea 
unui raport comun de respingere. 
 
 La punctul 9 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege pentru modificarea art.101 
din Legea nr.115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru 
modificarea Legii administraţiei publice locale nr.215/2001, precum şi pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali (Pl-x 288/2016), având ca obiect 
de reglementare modificarea Legii nr.115/2015, în sensul modificării modalităţii de alegere a 
primarului. Astfel, în situaţia în care niciun candidat pentru funcţia de primar nu a obţinut cel 
puţin jumătate plus unu din numărul voturilor valabil exprimate, se va organiza al doilea tur de 
scrutin între candidaţii clasaţi pe primele două locuri. 
 S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor organice, Camera 
Deputaţilor este Cameră decizional, Senatul a adoptat tacit proiectul de lege, Consiliul 
Legislativ avizează favorabil proiectul de lege, Guvernul prin adresele nr. 1322/13.07.2016, 
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nr. 940/MRP/28.02.2017 specifică că Parlamentul va decide asupra oportunității adoptării 
acestei inițiative legislative. 
 Supus dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, întocmirea unui 
raport de respingere. 
 
 La punctul 10 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege privind modificarea şi 
completarea art.7 din Legea nr.115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice 
locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr.215/2001, precum şi pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali (PL-x 329/2016), 
având ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr.115/2015, în sensul 
introducerii unei cote de gen de minim 30% din numărul candidaturilor din partea unui 
competitor electoral, condiţie obligatorie pentru validarea listelor de candidaţi la alegerile 
parlamentare. 
 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, Guvernul susţine adoptarea proiectul de 
lege. 
 Supus dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, întocmirea unui 
raport comun de respingere. 
 
 La punctul 11 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.53/2019 privind aprobarea Programului multianual de 
finanţare a investiţiilor pentru modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea şi extinderea sau 
înfiinţarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică ale localităţilor şi pentru 
modificarea şi completarea Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.51/2006 (PL.x 
424/2019), având ca obiect de reglementare aprobarea Programului multianual de finanţare a 
investiţiilor pentru modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea şi extinderea sau înfiinţarea 
sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică ale localităţilor, precum şi modificarea 
şi completarea Legii nr.51/2006. 
 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 lege cu observații și propuneri, Consiliul Economic 
și Social avizează favorabil proiectul de lege, Guvernul susține adoptarea proiectului de 
lege pentru aprobarea ordonanței. 
 Supus dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea 
unui raport comun de adoptare cu amendamente admise și respinse. 
 
 La punctul 12 al ordinii de zi, a fost prezentată COMUNICAREA COMISIEI CĂTRE 
PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL 
EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR Noul cadru al UE pentru mobilitatea urbană 
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(COM(2021)811), având ca obiect întâmpinarea așteptărilor cetățenilor legate de un aer mai 
curat, un nivel mai scăzut de congestionare a traficului și de zgomot, precum și o siguranță 
rutieră sporită și o stare de sănătate îmbunătățită, în deplin acord cu noua noastră strategie de 
creștere economică pentru Europa.  
 Supusă dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea 
unui proiect de opinie favorabil. 
 
 În zilele de 2 și 3 martie 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. 
 

 
PREȘEDINTE SECRETAR 

Simona BUCURA-OPRESCU Oana-Alexandra CAMBERA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Șef serviciu, Cristian BITEA 
Consilier parlamentar, Sergiu-Vlad PAHONȚU 


