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Parlamentul României 
Camera Deputaților 

 
COMISIA PENTRU ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ  

ȘI AMENAJAREA TERITORIULUI 
 

București, 22 martie 2022 
 

PROCES VERBAL 
din zilele de 8, 9 și 10 martie 2022 

 
 Comisia pentru administraţie publică și amenajarea teritoriului şi-a desfăşurat lucrările în 
zilele de 8, 9 și 10 martie. 
 
 La ședința comisiei din ziua de 8 martie a.c., din numărul de 31 membri ai Comisiei pentru 
administraţie publică şi amenajarea teritoriului și-au înregistrat prezenţa 30 deputaţi, 
neparticipând la ședința comisiei doamna deputat Eliza-Mădălina Peța-Ștefănescu (PSD), iar 
în sistem online au fost prezenți domnul deputat Tudor-Vlad Benga (USR) și domnul deputat 
Ionel Floroiu (PSD).  
  
 În zilele de 9 și 10 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 8 martie 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: 
 

AVIZE 
 

1. PL-x nr.2/2022 - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.554/2004 a contenciosului administrativ 
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2. PL-x nr.19/2022 - Proiect de Lege privind modificarea şi completarea art.4 din Legea 
nr.526/2003 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare a turismului "Schi în 
România" 
3. PL-x nr.40/2022 - Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.422/2001 privind 
protejarea  monumentelor  istorice 
4. Pl-x nr.42/2022 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor 
europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă precum şi pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.155/2020 privind unele 
măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru 
accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de 
redresare şi rezilienţă 
5. PL-x nr.51/2022 - 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 
6. PL-x nr.52/2022 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative 
7. PL-x nr.53/2022 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.131/2021 privind modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru 
prorogarea unor termene 
8. PL-x nr.55/2022 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.133/2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de 
programare 2021-2027 alocate României din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul 
de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziţie justă 
9. PL-x nr.57/2022 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.136/2021 pentru modificarea anexei nr.6 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.196/2005 
privind Fondul pentru mediu 
10. PL-x nr.61/2022 - Propunere legislativă privind registrul comerţului şi registrul 
persoanelor juridice fără scop lucrativ 

 
SESIZĂRI ÎN FOND 

 
11. PL-x nr.509/2018 - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.288/2015 privind votul prin corespondenţă, precum şi modificarea şi completarea Legii 
nr.208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea 
şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea 
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şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României 
12. PL-x nr.193/2020 - Proiect de Lege privind regimul ariilor naturale protejate urbane şi 
conservarea biodiversităţii urbane 
13. PL-x nr.643/2020 - Proiect de Lege privind transmiterea unor bunuri imobile destinate 
activităţilor de asistenţă sanitar-veterinară, aflate în proprietatea privată a statului, din 
administrarea Agenţiei Domeniilor Statului în administrarea consiliilor locale, precum şi 
pentru abrogarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.89/2004 privind vânzarea bunurilor 
imobile în care se desfăşoară activităţi de asistenţă sanitar-veterinară 
14. PL-x nr.13/2021 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.173/2020 privind reglementarea condiţiilor pentru atribuirea şi închirierea unor imobile, 
proprietate publică şi privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome 
"Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" 
15. PL-x nr.258/2021 - Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor şi a Ordonanţei de urgenţă nr.195/2002 
privind circulaţia pe drumurile publice, precum şi pentru completarea Legii nr.255/2010 
privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de 
interes naţional, judeţean şi local 
16. PL-x nr.338/2021 - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea 
Legii administraţiei publice nr.215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali 
17. PL-x nr.425/2021 - Proiect de Lege pentru modificarea art.III alin.(2) din Ordonanţa de 
urgenţă nr.63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare 
18. PL-x nr.29/2022 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.144/2021 pentru modificarea şi completarea Legii serviciului de alimentare cu apă şi de 
canalizare nr.241/2006 
19. PL-x nr.31/2022 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.1/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.121/2021 
privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea 
şi completarea unor acte normative, precum şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ 
 
 La punctul 1 al ordinii de zi, a fost prezentată propunerea legislativă pentru modificarea 
şi completarea Legii nr.554/2004 a contenciosului administrativ (PL-x nr.2/2022), având ca 
obiect de reglementare modificarea Legii nr.554/2004. Potrivit expunerii de motive, iniţiativa 
are ca scop general înlocuirea căii de atac a recursului cu cea a apelului din Legea nr.554/2004, 
în contextul garantării egalităţii de şanse în materia administrării şi contestării probelor în faţa 
instanţelor de contencios administrativ. 
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 S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor organice, Camera 
Deputaţilor este prima Cameră sesizată, Consiliul Legislativ avizează negativ, Consiliul 
Economic și Social avizează nefavorabil, Guvernul nu a transmis punctul de vedere. 
 Supusă dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi (5 voturi 
împotrivă și o abținere), întocmirea unui aviz favorabil. 
 
 La punctul 2 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege privind modificarea şi 
completarea art.4 din Legea nr.526/2003 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare 
a turismului "Schi în România" (PL-x nr.19/2022), având ca obiect de reglementare 
modificarea Legii nr.526/2003 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare a 

turismului "Schi în România" în scopul de a facilita dezvoltarea acestui sector turistic. 
 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, Consiliul Economic și Social avizează nefavorabil, Guvernul 
nu a transmis punctul de vedere. 
 Supus dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi (o abținere), 
întocmirea unui aviz favorabil. 
 
 La punctul 3 al ordinii de zi, a fost prezentată propunerea legislativă pentru modificarea 
Legii nr.422/2001 privind protejarea  monumentelor  istorice (PL-x nr.40/2022), având ca 
obiect de reglementare modificarea alin.(31) și (4) al art.51 din Legea nr.422/2001 privind 
protejarea  monumentelor istorice în sensul direcționării anuale către Ministerul Culturii a unui 
procent de 3% din sumele colectate de la bugetul de stat de la operatorii economici care 
desfășoară activități în domeniul jocurilor de noroc, pentru finanțarea lucrărilor de restaurare, 
conservare și consolidare a monumentelor istorice. 
 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, Consiliul Economic și Social avizează favorabil, Consiliul 
Fiscal apreciază că: nu are atribuții în a se pronunța în această speță; prevederile propunerii 
legislative vor genera un impact financiar asupra volumului cheltuielilor bugetare; este 
necesară elaborarea Fișei financiare. 
 Supusă dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea 
unui aviz favorabil. 
 
 La punctul 4 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi 
financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de 
redresare şi rezilienţă precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr.155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare 
şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi 
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nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă (Pl-x nr.42/2022), având ca 
obiect de reglementare aprobarea cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a 
fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, pentru 
implementarea Planului Naţional de redresare şi rezilienţă, precum şi a mecanismului privind 
gestionarea financiară a acestor fonduri. Proiectul vizează instituirea cu celeritate a unui cadru 
legal coerent care să permită accesarea fondurilor europene din cadrul mecanismului în 
corelare directă cu obţinerea de rezultate şi implementarea reformelor şi a investiţiilor publice 
cu scopul de a avea un impact de durată asupra productivităţii şi a rezilienţei economice, sociale 
şi instituţionale. 
 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. 
 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 urgenţã a Guvernului nr.129/2021 privind implementarea formularului digital 
de intrare în România (PL-x nr.51/2022), având ca obiect de reglementare implementarea 
formularului digital de intrare în România. Potrivit expunerii de motive, proiectul vizează 
identificarea contacţilor unei persoane infectate cu virusul SARS-CoV-2 pentru prevenirea 
expunerii persoanelor la COVID-19. Cu cel mult 24 de ore înainte de intrarea pe teritoriul 
României, persoanele au obligaţia de a completa Formularul digital de intrare în România. În 
vederea completării formularului, se utilizează Sistemul informatic integrat Formular digital 
de intrare în România, denumit în continuare SII-FDIR. 
 S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor ordinare, Camera 
Deputaţilor este Cameră decizională, Procedură de urgență, Senatul a adoptat TACIT 
proiectul de lege, Consiliul Legislativ avizează favorabil. 
 Supus dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea 
unui aviz favorabil. 
 
 La punctul 6 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, 
prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative 
(PL-x nr.52/2022), având ca obiect de reglementare stabilirea unor măsuri fiscal-bugetare, 
prorogarea unor termene, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative. Potrivit 
Expunerii de motive, proiectul vizează continuarea aplicării unora dintre măsurile care vizează 
limitarea cheltuielilor aprobate în anii anteriori, pentru evitarea unor presiuni suplimentare 
asupra cheltuielilor bugetare în anul 2022. 
 S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor ordinare, Camera 
Deputaţilor este Cameră decizională, Procedură de urgență, Senatul a adoptat TACIT 
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proiectul de lege, Consiliul Legislativ avizează favorabil, Consiliul Economic și Social 
avizează favorabil, Observații și propuneri formulate de Federația Salariaților din 
Administrația Publică Centrală și Locală din România “Columna”. 
 Supus dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi(4 abțineri), 
întocmirea unui aviz favorabil. 
 
 La punctul 7 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.131/2021 privind modificarea şi completarea unor acte 
normative, precum şi pentru prorogarea unor termene (PL-x nr.53/2022), având ca obiect de 
reglementare modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.8/2009, 
precum şi modificarea Legii nr.165/2018, în sensul stabilirii modalităţii de decontare a 
serviciilor turistice pentru personalul militar, poliţiştii, poliţiştii de penitenciare şi personalul 
civil din instituţiile publice de apărare, ordine publică şi securitate naţională, precum şi 
prelungirea unor termene. 
 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, Consiliul Economic și Social  avizează favorabil. 
 Supus dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea 
unui aviz favorabil.  
 
 La punctul 8 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.133/2021 privind gestionarea financiară a fondurilor 
europene pentru perioada de programare 2021-2027 alocate României din Fondul european de 
dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o 
tranziţie justă (PL-x nr.55/2022), având ca obiect de reglementare gestionarea financiară a 
fondurilor europene pentru perioada de programare 2021-2027 alocate României din Fondul 
european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul 
pentru o tranziţie justă. 
 S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor ordinare, Camera 
Deputaţilor este Cameră decizională, Procedură de urgență, Senatul a adoptat TACIT 
proiectul de lege, Consiliul Legislativ avizează favorabil. 
 Supus dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea 
unui aviz favorabil. 
 
 La punctul 9 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.136/2021 pentru modificarea anexei nr.6 la Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu (PL-x nr.57/2022), având 
ca obiect de reglementare modificarea anexei nr.6 la Ordonanţa de ugenţă a Guvernului 
nr.196/2005. Potrivit Expunerii de motive, se propune modificarea anexei nr.6, în sensul 
eliminării anilor 2018-2020 şi instituirii obiectivelor anuale şi după această perioadă, în 
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vederea atingerii nivelului de pregătire pentru reutilizarea şi reciclarea deşeurilor municipale 
de minim 55% din greutate şi pentru coroborarea actelor normative în domeniu. Administraţia 
Fondului pentru Mediu este instituţia abilitată să colecteze şi să gestioneze sumele provenite 
din diferenţa dintre cantitatea corespunzătoare obiectivului anual şi cantitatea efectiv 
încredinţată spre reciclare şi alte forme de valorificare. 
 S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor ordinare, Camera 
Deputaţilor este Cameră decizională, Procedură de urgență, Senatul a adoptat proiectul 
de lege, Consiliul Legislativ avizează favorabil. 
 Supus dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi (o abținere), 
întocmirea unui aviz favorabil. 
 
 La punctul 10 al ordinii de zi, a fost prezentată propunerea legislativă privind registrul 
comerţului şi registrul persoanelor juridice fără scop lucrativ (PL-x nr.61/2022), având ca 
obiect de reglementare crearea cadrului legal prin care formalităţile pentru constituirea unei 
societăţi şi înregistrarea unei sucursale se pot derula integral online, prin utilizarea mijloacelor 
de identificare electronică şi a mijloacelor electronice de comunicare. 
 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, Consiliul Economic și Social avizează nefavorabil, Guvernul 
nu a trasmis punctul de vedere. 
 Supusă dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi (1 vot împotrivă 
și 5 abțineri), întocmirea unui aviz favorabil. 
 
 La punctul 11 al ordinii de zi, a fost prezentată propunerea legislativă pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.288/2015 privind votul prin corespondenţă, precum şi 
modificarea şi completarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei 
Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei 
Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României 
(PL-x nr.509/2018), având ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii 
nr.288/2015, a Legii nr.208/2015 şi a Legii nr.370/2004, în sensul îmbunătăţirii procedurii de 
vot prin corespondenţă, prin extinderea acestei proceduri la alegerile prezidenţiale şi la 
alegătorii din ţară care nu se pot prezenta la secţia de votare în ziua alegerilor, prin asigurarea 
transparenţei mecanismului de vot şi a securităţii acestuia, prin înfiinţarea unor birouri 
electorale dedicate doar acestei modalităţi de vot, precum şi prin corelarea termenelor şi a 
dispoziţiilor din cele trei legi. 
 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, Guvernul nu susține adoptarea. 
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 Supusă dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, întocmirea unui 
raport preliminar de respingere. 
 
 La punctul 12 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 
amânarea inițiativei legislative. 
 
 La punctul 13 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege privind transmiterea 
unor bunuri imobile destinate activităţilor de asistenţă sanitar-veterinară, aflate în proprietatea 
privată a statului, din administrarea Agenţiei Domeniilor Statului în administrarea consiliilor 
locale, precum şi pentru abrogarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.89/2004 privind 
vânzarea bunurilor imobile în care se desfăşoară activităţi de asistenţă sanitar-veterinară (PL-
x nr.643/2020), având ca obiect de reglementare trecerea anumitor bunuri imobile 
reprezentând sedii ale circumscripţiilor sanitar-veterinare, locuinţe de serviciu şi anexele 
inseparabile, precum şi terenurile aferente, aflate în proprietatea privată a statului, şi 
administrarea Agenţiei Domeniilor Statului, în administrarea consiliilor locale pe a căror rază 
teritorială se regăsesc acestea. 
 S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor ordinare, Camera 
Deputaţilor este Cameră decizională, Procedură de urgență, Senatul a adoptat proiectul 
de lege, Consiliul Legislativ avizează negativ, Consiliului Economic și Social avizează 
favorabil, Guvernul nu a transmis punctul de vedere, Agenția Domeniilor Statului nu 
susține adoptarea proiectului de lege în forma prezentată. 
 Supus dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi (6 abținere), 
întocmirea unui raport preliminar de adoptare cu amendamente admise. 
 
 La punctul 14 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.173/2020 privind reglementarea condiţiilor pentru 
atribuirea şi închirierea unor imobile, proprietate publică şi privată a statului, aflate în 
administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" (PL-x 
nr.13/2021), având ca obiect de reglementare crearea unui cadru legal specific care să vizeze 
condiţiile pentru închiriere a unor imobile, proprietate publică şi privată a statului, aflate în 
administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat” pentru 
îmbunătaţirea întregului proces de închiriere a imobilelor proprietate publică şi privată a 
statului, aflate în administrarea regiei, asigurându-se astfel administrarea eficientă a bunurilor 
statului. 
 S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor ordinare, Camera 
Deputaţilor este Cameră decizională, Procedură de urgență, Senatul a adoptat TACIT 
proiectul de lege, Consiliul Legislativ avizează favorabil. 
 Supus dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi (5 voturi 
împotrivă), întocmirea unui raport preliminar de adoptare cu amendamente admise. 
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 La punctul 15 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor şi a Ordonanţei de 
urgenţă nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, precum şi pentru completarea 
Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării 
unor obiective de interes naţional, judeţean şi local (PL-x nr.258/2021), având ca obiect de 
reglementare modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.43/1997 şi a Ordonanţei 
de urgenţă nr.195/2002 precum şi pentru completarea Legii nr.255/2010, în scopul creării 
cadrului legislativ pentru construcţia unei reţele de drumuri pentru ciclişti pentru distanţe mai 
lungi. 
 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, Consiliul Economic și Social avizează favorabil, Guvernul 
nu a transmis punctul de vedere. 
 Supus dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea 
unui raport de adoptare. 
 
 La punctul 16 al ordinii de zi, a fost prezentată propunerea legislativă pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei 
publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice nr.215/2001, precum şi pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali (PL-x 
nr.338/2021), având ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr.115/2015 
în scopul instituirii alegerii primarului şi a preşedintelui consiliului judeţean în două tururi de 
scrutin. 
 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, Consiliul Economic și Social avizează favorabil, Guvernul 
precizează că Parlamentul va decide asupra oportunității adoptării. 
 Supusă dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, întocmirea unui 
raport de respingere. 
 
 La punctul 17 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege pentru modificarea art.III 
alin.(2) din Ordonanţa de urgenţă nr.63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare 
(PL-x nr.425/2021), având ca obiect de reglementare modificarea art.III alin.(2) din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.63/2010, prin care se stabileşte numărul maxim de 
posturi din aparatul de specialitate al primarului, aparatul de specialitate al consiliului judeţean, 
precum şi din instituţiile publice locale, înfiinţate prin hotărâri ale autorităţilor deliberative, 
stabilind la alin.(2) exceptarea capitolului „Culturăˮ din calculul numărului maxim de posturi. 
 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 



 
10 

 

Legislativ avizează favorabil, Consiliul Economic și Social avizează favorabil, Guvernul 
nu a transmis punctul de vedere. 
 Supus dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi (5 abțineri), 
întocmirea unui raport de adoptare cu un amendament admis. 
 
 La punctul 18 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.144/2021 pentru modificarea şi completarea Legii 
serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr.241/2006 (PL-x nr.29/2022), având ca 
obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr.241/2006, Legea serviciului de 
alimentare cu apă și canalizare. Modificările propuse vizează asigurarea sustenabilităţii 
financiare a infrastructurii de apă şi canalizare, creşterea gradului de racordare la sistemele 
publice de alimentare cu apă şi canalizare existente, reglementarea sistemelor individuale 
adecvate şi stabilirea condiţiilor de descărcare a apelor uzate din acestea în resursele de apă, 
reducerea/eliminarea poluării cu ape uzate menajere, implementarea unei metodologii de 
ajustare a prețurilor/tarifelor pentru serviciile publice de alimentarea cu apă și de canalizare, 
pe baza strategiei tarifare aferentă planului de afaceri. 
 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, Observații și propuneri formulate de Liga Asociațiilor de 
Proprietari HABITAT și Asociația Română pentru Locuințe CASA PLUS. 
 Supus dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, întocmirea unui 
raport preliminar de adoptare. 
 
 La punctul 19 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 
amânarea inițiativei legislative.  
 
 În zilele de 9 și 10 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. 
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