
 
 
 

      
Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 
COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ ŞI 

AMENAJAREA TERITORIULUI  
 

 
 

 
PROCES VERBAL 

din zilele de 12, 13 și 14 octombrie 2021 
 
 Comisia pentru administraţie publică și amenajarea teritoriului şi-a desfăşurat lucrările în 
zilele de 12, 13 și 14 octombrie 2021. 
 
 La ședința comisiei din ziua de 12 octombrie 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 Gabriel-Ioan Avrămescu (PNL), doamna 
deputat Oana-Alexandra Cambera (USR PLUS), domnul deputat Tudor-Vlad Benga (USR 
PLUS).  
 
 În zilele de 13 și 14 octombrie 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 12 octombrie 
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. PLx 261/2021 - Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.360/2002 privind 
Statutul poliţistului 

Bucureşti, 19 octombrie 2021 
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2. PL.x 267/2021 - Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.416/2001 
privind venitul minim garantat și al Legii nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune 
3. PLx 278/2021 - Proiect de Lege privind instituirea zilei de 15 februarie ca Ziua naţională a 
lecturii 
4. PL.x 292/2021 - Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.17/2014 
privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan şi de 
modificare a Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăţilor ce deţin în administrare terenuri 
proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor 
Statului 
5. PLx  301/2021 - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii fondului 
funciar nr.18 din 19 februarie 1991 
6. PL-x 309/2021 - Propunere legislativă pentru completarea Ordonaţei de Urgenţă nr.24 din 
5 martie 2008, privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii 
7. PLx 317/2021 - Propunere legislativă privind unele măsuri de informatizare în domeniul 
educaţiei 
8. PLx  323/2021 - Proiect de Lege pentru modificarea alin.(7) al art.4 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.60/2020 privind unele măsuri financiare în vederea implementării 
proiectelor de infrastructură fazate din perioada de programare 2007-2013, finanţate din 
fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2014-2020 
9. PL-x 362/2021 - Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.43/1997 
privind regimul drumurilor 
10. PLx 363/2021 - Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.98/2016 
privind achiziţiile publice şi a Legii nr.99/2016 privind achiziţiile sectoriale 
11. PLx  367/2021 - Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.101/2016 
privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a 
contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, 
precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a 
Contestaţiilor 
12. PLx 368/2021 - Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 218/2002 privind 
organizarea şi funcţionarea Poliţiei Românne 
13. PL-x 372/2021 - Proiect de Lege privind facilitarea accesului la educaţie a tinerelor din 
medii defavorizate şi sprijinirea unor persoane fără adăpost prin acordarea unui stimulent 
financiar pentru procurarea de produse de igienă 
14. PLx 377/2021 - Propunere legislativă privind unele măsuri administrative şi fiscale din 
starea de urgenţă 

 
    SESIZĂRI ÎN FOND 
 

15. PLx 328/2021 - Propunere legislativă pentru abrogarea art.210 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ 
16. PL-x 374/2015 - Proiect de Lege privind buletinul de vot și procedura de vot în vederea 
prevenirii și combaterii fraudei electorale 
17. PL-x 846/2015 - Propunere legislativă privind exercitarea prin corespondenţă a dreptului 
de vot de către alegătorii români cu domiciliul sau reşedinţa în străinătate 
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18. PL-x 848/2015 - Propunere legislativă privind organizarea şi desfăşurarea votului prin 
corespondenţă al cetăţenilor români cu domiciliul sau reşedinţa în străinătate 
19. Pl-x 849/2015 - Propunere legislativă privind organizarea, desfăşurarea şi exercitarea 
votului prin corespondenţă de către cetăţenii români din străinătate 
20. PL.x 597/2020 - Proiect de Lege privind transmiterea unui imobil din domeniul public al 
statului şi din administrarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării, în domeniul public al 
Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti şi în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 al 
Municipiului Bucureşti 
21. PL.x 322/2021 - Proiect de Lege pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice 
centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative 
22. PL-x 380/2021 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.104/2021 privind înfiinţarea Directoratului Naţional de Securitate Cibernetică 
23. PLx 507/2020 - Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.122/2020 
privind unele măsuri pentru asigurarea eficientizării procesului decizional al fondurilor externe 
nerambursabile destinate dezvoltării regionale în România 
24. PL-x 359/2021 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.79/2021 pentru modificarea Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul 
 

La punctul 1 al ordinii de zi, a fost prezentată propunerea legislativă pentru completarea 
Legii nr.360/2002 privind Statutul poliţistului (PLx 261/2021), având ca obiect de 
reglementare obiect de reglementare completarea art.21 al Legii nr.360/2002 cu un nou 
alineat, alin.(51), urmărindu-se aplicarea prevederilor alin.(5) al art.21 din actul normativ de 
bază şi politiştilor intraţi în corpul ofiţerilor de poliţie până la data de 2 iulie 2018, dacă prin 
aplicarea acestora li s-ar acorda un grad profesional mai mare, chiar dacă aceştia se aflau în 
perioada de tutelă profesională. 
 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, Consiliului Economic și Social avizează 
favorabil propunerea legislativă, Guvernul nu susține adoptarea acestei inițiative 
legislative. 
 Supusă dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, întocmirea unui 
aviz negativ. 
 

La punctul 2 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege privind modificarea și 
completarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat și al Legii nr. 196/2016 privind 
venitul minim de incluziune (PL.x 267/2021), având ca obiect de reglementare modificarea şi 
completarea Legii nr.416/2001, privind venitul minim garantat, precum şi modificarea unor 
prevederi din cuprinsul Legii nr.196/2016, privind venitul minim de incluziune, cu modificările 
ulterioare. 
 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, Consiliului Economic și Social avizează 
favorabil  proiectul de lege cu observații. 
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 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 instituirea zilei de 
15 februarie ca Ziua naţională a lecturii (PLx 278/2021), având ca obiect de reglementare 
instituirea Zilei naţionale a lecturii în data de 15 februarie. 
 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, Consiliului 
Economic şi Social avizează favorabil proiectul de lege. 
 Supus dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, întocmirea unui 
aviz favorabil. 
 

La punctul 4 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor 
agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr.268/2001 privind privatizarea 
societăţilor ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie 
agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului. (PL.x 292/2021), având ca obiect de 
reglementare modificarea şi completarea Legii nr.17/2014 privind unele măsuri de 
reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan şi modificarea Legii 
nr.268/2001 privind privatizarea societăţilor ce deţin în administrare terenuri proprietate 
publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului. 
 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 favorabil proiectul de lege, Consiliului Economic și Social avizează 
nefavorabil  proiectul de lege. 
 Supus dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, amânarea 
inițiativei legislative.  
 

La punctul 5 al ordinii de zi, a fost prezentată propunerea legislativă pentru modificarea 
şi completarea Legii fondului funciar nr.18 din 19 februarie 1991 (PLx  301/2021), având ca 
obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991, în 
vederea amplasării elementelor de infrastructură necesare susţinerii reţelelor de comunicaţii 
electronice, în extravilanul unităţilor administrativ-teritoriale, pe terenuri agricole, indiferent de 
clasa de calitate a acestora. 
 S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor organice, Camera 
Deputaţilor este Cameră decizional, Senatul a respins propunerea legislative, Consiliul 
Legislativ avizează favorabil  propunerea legislative, Consiliul Economic și Social avizează 
negativ  propunerea legislative, Guvernul nu susține propunerea legislativă. 
 Supusă dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, întocmirea unui 
aviz favorabil. 
 

La punctul 6 al ordinii de zi, a fost prezentată propunerea legislativă pentru completarea 
Ordonaţei de Urgenţă nr.24 din 5 martie 2008, privind accesul la propriul dosar şi 
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deconspirarea Securităţii (PL-x 309/2021), având ca obiect de reglementare completarea 
art.17 alin.(1) al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.24/2008, în sensul ca funcţia de 
membru al Colegiului să fie una de demnitate publică, asimilată funcţiei de secretar de stat. 
 S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor organice, Camera 
Deputaţilor este prima Cameră sesizată, Consiliul Legislativ avizează favorabil propunerea 
legislativă cu observații și propuneri, Consiliului Economic şi Social avizează favorabil 
propunerea legislative. 
 Supusă dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, întocmirea unui 
aviz favorabil. 
 

La punctul 7 al ordinii de zi, a fost prezentată propunerea legislativă privind unele 
măsuri de informatizare în domeniul educaţiei (PLx 317/2021), având ca obiect de 
reglementare instituirea unor măsuri de informatizare în domeniul educaţiei. Potrivit expunerii 
de motive, iniţiativa vizează adoptarea Programului Naţional pentru Digitalizarea Educaţiei, 
program suport pentru activităţile educaţionale faţă în faţă şi în sistem online, în scopul 
asigurării infrastructurii resurselor şi personalului de specialitate necesare implementării 
măsurilor de digitalizare a sistemului de învăţământ la toate nivelurile şi formele de învăţământ 
preuniversitar. Programul Naţional pentru Digitalizarea Educaţiei este structurat pe trei piloni: 
Platforma Naţională Educaţională, Proiectul „Conectivitate în şcoliˮ şi Planul de măsuri pentru 
transformarea digitală. De asemenea, iniţiativa legislativă vizează Proiectul „Educaţie pe tot 
parcursul vieţii‟, al cărui scop este înfiinţarea de centre comunitare de educaţie digitală pentru 
adulţi. 
 S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor organice, Camera 
Deputaţilor este prima Cameră sesizată, Consiliul Legislativ avizează favorabil propunerea 
legislativă cu observații și propuneri, Consiliului Economic şi Social avizează negativ 
propunerea legislativă. 
 Supusă dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, întocmirea unui 
aviz negativ. 
 

La punctul 8 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege pentru modificarea 
alin.(7) al art.4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.60/2020 privind unele măsuri 
financiare în vederea implementării proiectelor de infrastructură fazate din perioada de 
programare 2007-2013, finanţate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de 
programare 2014-2020 (PLx 323/2021), având ca obiect de reglementare modificarea art.4 
alin.(7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.60/2020. Potrivit expunerii de motive, prin 
intervenţia legislativă preconizată, este avută în vedere iniţierea demersurilor necesare 
includerii anumitor zone ca teritorii în care se aplică strategii de investiţii teritoriale integrate cu 
finanţare din fonduri europene 2021-2027, astfel încât atragerea fondurilor europene să nu 
sufere întârzieri şi întreaga procedură să se deruleze rapid şi eficient. 
 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. 
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 Supus dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, întocmirea unui 
aviz negativ. 
 

La punctul 9 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege pentru modificarea 
Ordonanţei Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor (PL-x 362/2021), având ca 
obiect de reglementare modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.43/1997. 
Potrivit expunerii de motive, iniţiativa vizează prevenirea degradării materialului rulant, parte 
componentă a drumurilor judeţene, precum şi prevenirea degradării spaţiului public de lângă 
carosabil şi a locurilor destinate parcărilor. 
 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, Consiliului 
Economic şi Social avizează favorabil proiectul de lege. 
 Supus dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, întocmirea unui 
aviz favorabil. 
 

La punctul 10 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.98/2016 privind achiziţiile publice şi a Legii nr.99/2016 privind achiziţiile 
sectoriale (PLx 363/2021), având ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii 
nr.98/2016, precum şi a Legii nr.99/2016. Potrivit expunerii de motive, se impune completarea 
cadrului legislativ al achiziţiilor verzi astfel încât autorităţile/entităţile contractante să utilizeze 
factori de evaluare privind protecţia mediului, în cadrul criteriului de atribuire cel mai bun 
raport calitate-preţ sau cel mai bun raport calitate-cost pe care îl utilizează pentru a identifica 
oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic. Astfel, ar urma să se identifice oferta 
cea mai avantajoasă din punct de vedere economic, care să conţină aspecte ce aduc beneficii 
mediului înconjurător, prin utilizarea factorilor de evaluare privind protecţia mediului. 
 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, Consiliului 
Economic şi Social avizează favorabil proiectul de lege. 
 Supus dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, întocmirea unui 
aviz favorabil. 
 

La punctul 11 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a 
contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de 
lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului 
Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor (PLx 367/2021), având ca obiect de reglementare 
modificarea şi completarea Legii nr.101/2016. Potrivit expunerii de motive, iniţiativa vizează 
perfecţionarea sistemului căilor de atac faţă de atribuirea contractelor de achiziţii publice de 
produse şi a contractelor publice de lucrări, respectiv consolidarea şi extinderea controlului ex 
ante pentru securizarea procedurilor de achiziţii, inclusiv a celor finanţate din fonduri europene, 
predictibilitatea duratei procedurilor de achiziţie publică, precum şi asigurarea judecării cu 
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precădere a litigiilor în domeniul achiziţiilor publice, în caz contrar existând riscul diminuării 
gradului de cheltuire a fondurilor alocate, inclusiv a fondurilor europene. 
 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 nu susține proiectul de lege. 
 Supus dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, întocmirea unui 
aviz negativ. 
 

La punctul 12 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române (PLx 
368/2021), având ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr.218/2002, 
privind organizarea și funcționarea Poliției Român, republicată, cu completările ulterioare, în 
vederea adoptării unor măsuri ce vizează organizarea autorităţii teritoriale de ordine publică. 
 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 nu 
susține adoptarea proiectului de lege. 
 Supus dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, întocmirea unui 
aviz negativ. 
 

La punctul 13 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege privind facilitarea 
accesului la educaţie a tinerelor din medii defavorizate şi sprijinirea unor persoane fără adăpost 
prin acordarea unui stimulent financiar pentru procurarea de produse de igienă (PL-x 
372/2021), având ca obiect de reglementare facilitarea accesului la educaţie a tinerelor din 
medii defavorizate şi sprijinirea unor persoane fără adăpost prin acordarea unui stimulent 
financiar sub forma tichetelor sociale, pentru procurarea unor produse de igienă. Potrivit 
expunerii de motive, soluţiile legislative preconizate contribuie activ la combaterea sărăciei, 
permiţând autorităţilor administraţiei publice locale să aloce stimulentul financiar sub forma 
tichetelor sociale, unei categorii bine determinate de beneficiare, din fondurile alocate bugetelor 
locale cu această destinaţie, de la bugetul de stat, prin sume defalcate din taxa pe valoare 
adăugată. 
 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, Consiliului Economic şi Social avizează 
favorabil proiectul de lege cu propuneri de modificare. 
 Supus dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, întocmirea unui 
aviz favorabil. 
 

La punctul 14 al ordinii de zi, a fost prezentată propunerea legislativă privind unele 
măsuri administrative şi fiscale din starea de urgenţă (PLx 377/2021), având ca obiect de 
reglementare instituirea unor măsuri referitoare la amenzile aplicate pentru unele dintre 
contravenţiile săvârşite în timpul stării de urgenţă instituită prin Decretul Preşedintelui 
României nr.195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României şi prelungită 
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prin Decretul Preşedintelui României nr.240/2020 privind prelungirea stării de urgenţă pe 
teritoriul României. 
 S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor ordinare, Camera 
Deputaţilor este Cameră decizională, Senatul a respins propunerea legislative, Consiliul 
Legislativ avizează favorabil propunerea legislativă cu observații și propuneri, Consiliului 
Economic şi Social avizează favorabil propunerea legislative, Guvernul nu susţine 
adoptarea propunerii legislative. 
 Supusă dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, întocmirea unui 
aviz negativ. 
 

La punctul 15 al ordinii de zi, a fost prezentată propunerea legislativă pentru abrogarea 
art.210 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ (PLx 
328/2021), având ca obiect de reglementare abrogarea art.210 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.57/2019, articol referitor la indemnizaţia pentru limita de vârstă pentru primar, 
viceprimar, preşedinte al consiliului judeţean şi vicepreşedinte al consiliului judeţean. 
 S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor organice, Camera 
Deputaţilor este prima Cameră sesizată, Consiliul Legislativ avizează favorabil propunerea 
legislativă cu observații și propuneri, Consiliul Economic și Social avizează favorabil 
propunerea legislativă. 

Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului a fost sesizată pentru 
dezbatere în fond și întocmirea unui raport comun cu Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
și Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi. 
 Supusă dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, întocmirea unui 
raport preliminar de respingere. 
 

La punctul 16 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege privind buletinul de vot 
și procedura de vot în vederea prevenirii și combaterii fraudei electorale (PL-x 374/2015), 
având ca obiect reglementarea unor măsuri în vederea combaterii fraudei electorale. 
 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. 
 Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului a fost sesizată pentru 
dezbatere în fond și întocmirea unui raport comun cu Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi. 
 Supus dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea unui 
raport comun de respingere. 
 

La punctul 17 al ordinii de zi, a fost prezentată propunerea legislativă privind exercitarea 
prin corespondenţă a dreptului de vot de către alegătorii români cu domiciliul sau reşedinţa în 
străinătate (PL-x 846/2015), având ca obiect de reglementare stabilirea cadrului legal referitor 
la exprimarea opţiunii de vot prin corespondenţă, ca modalitate alternativă de exercitare a 
dreptului la vot, pe lângă cea constând în votarea în cadrul secţiilor de votare, în scopul 
înlesnirii posibilităţii de participare la alegeri a cetăţenilor. Conform expunerii de motive: 
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"Propunerea legislativă are drept scop creşterea numărului de alegători, dat fiind faptul că 
statisticile arată o participare din ce în ce mai scăzută la vot din considerente ce ţin şi de modul 
de organizare a alegerilor. Astfel, prin prezenta propunere legislativă se introduce posibilitatea 
pentru cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în străinătate de a vota prin corespondenţă 
în cadrul alegerilor parlamentare, al alegerilor pentru Parlamentul European, alegerilor 
prezidenţiale." 
 S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor organice, Camera 
Deputaţilor este Cameră decizională, Senatul a respins propunerea legislative, Consiliul 
Legislativ avizează favorabil propunerea legislativă, Guvernul nu susține adoptarea 
propunerii legislative. 

Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului a fost sesizată pentru 
dezbatere în fond și întocmirea unui raport comun cu Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi. 
 Supusă dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea 
unui raport comun de respingere. 
 

La punctul 18 al ordinii de zi, a fost prezentată propunerea legislativă privind 
organizarea şi desfăşurarea votului prin corespondenţă al cetăţenilor români cu domiciliul sau 
reşedinţa în străinătate (PL-x 848/2015), având ca obiect de reglementare stabilirea cadrului 
legal referitor la exprimarea opţiunii de vot prin corespondenţă, ca modalitate alternativă de 
exercitare a dreptului la vot, pe lângă cea constând în votarea în cadrul secţiilor de votare, în 
scopul înlesnirii posibilităţii de participare la alegeri a cetăţenilor. 
 S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor organice, Camera 
Deputaţilor este Cameră decizională, Senatul a respins propunerea legislative, Consiliul 
Legislativ avizează favorabil propunerea legislativă. 

Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului a fost sesizată pentru 
dezbatere în fond și întocmirea unui raport comun cu Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi. 
 Supusă dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea 
unui raport comun de respingere. 
 

La punctul 19 al ordinii de zi, a fost prezentată propunerea legislativă privind 
organizarea, desfăşurarea şi exercitarea votului prin corespondenţă de către cetăţenii români din 
străinătate (PL-x 849/2015), având ca obiect de reglementare crearea cadrului normativ 
pentru exercitarea prin corespondență a dreptului de vot de către cetățenii români cu domiciliul 
sau reședința permanentă sau temporară în străinătate, în cadrul alegerilor prezidențiale, 
alegerilor parlamentare, alegerilor pentru Parlamentul European și referendumului național. 
 S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor organice, Camera 
Deputaţilor este Cameră decizională, Senatul a respins propunerea legislative, Consiliul 
Legislativ avizează favorabil propunerea legislativă. 

Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului a fost sesizată pentru 
dezbatere în fond și întocmirea unui raport comun cu Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi. 
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 Supusă dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea 
unui raport comun de respingere. 
 

La punctul 20 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege privind transmiterea unui 
imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării, 
în domeniul public al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti şi în administrarea Consiliului 
Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti (PL.x 597/2020), având ca obiect 
reglementarea aprobarea transmiterii unui imobil – Clubul Copiilor Sector 1 - Baza Sportivă 
Cireşarii – din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Educaţiei şi 
Cercetării, în domeniul public al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti şi în administrarea 
Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti. 
 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 negativ  proiectul de lege, Guvernul nu susține adoptarea inițiativei 
legislative. 
 Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului a fost sesizată pentru 
dezbatere în fond și întocmirea unui raport comun cu Comisia juridică, de disciplină și 
imunități și Comisia pentru învățământ, educație, tineret și sport. 
 Supus dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, întocmirea unui 
raport comun de respingere. 
 

La punctul 21 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege pentru completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la 
nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative 
(PL.x 322/2021), având ca obiect reglementarea completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.41/2016, cu un nou articol, art.21, în sensul interzicerii instituţiilor publice şi 
organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale să solicite persoanelor fizice sau 
persoanelor juridice, în vederea soluţionării cererilor pentru furnizarea unui serviciu public, 
copii de pe avize sau alte documente care au fost emise de către instituţii publice sau organe de 
specialitate ale administraţiei publice centrale. De asemenea, instituţiile publice şi organele de 
specialitate ale administraţiei publice centrale vor solicita entităţilor care au emis documentele 
prevăzute la alin.(1), în format electronic, copii sau extrase de pe acestea, în baza 
consimţământului expres al beneficiarului serviciului public, prevederile art.2 alin.(2) si ale 
art.4 aplicându-se în mod corespunzător. 
 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, Consiliul Economic 
și Social avizează favorabil proiectul de lege.  
 Supus dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea unui 
raport de adoptare. 
 

La punctul 22 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.104/2021 privind înfiinţarea Directoratului Naţional de 
Securitate Cibernetică (PL-x 380/2021), având ca obiect reglementarea crearea unei instituţii 
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de excelenţă noi, respectiv a Directoratului Naţional de Securitate Cibernetică, ca organ de 
specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea 
Guvernului şi în coordonarea Prim-ministrului, finanţat integral de la bugetul de stat, prin 
bugetul Secretariatul General al Guvernului. Totodată, la data intrării în vigoare a prezentei 
ordonanţe de urgenţă se desfiinţează Centrul Naţional de Răspuns la Incidente de Securitate 
Cibernetică – CERT-RO. Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică va avea în vedere 
obiective majore, cum sunt: asigurarea cadrului de strategii, politici şi reglementări în domeniul 
securităţii cibernetice; crearea unui hub de cooperare la nivel naţional şi internaţional între 
instituţii din domeniul public, privat, de educaţie şi cercetare, pentru asigurarea unei viziuni 
realiste, comune şi coerente privitor la securitatea cibernetică a României; alinierea cu celelalte 
state membre al Uniunii Europene în ceea ce priveşte certificarea şi standardizarea în domeniul 
securităţii cibernetice; alinierea României la procesele de implementare a noilor tehnologii în 
domeniul securităţii cibernetice, gestionarea crizelor de securitate cibernetică la nivel naţional, 
în cooperare cu instituţii care au competenţe şi atribuţii în domeniul managementului crizelor şi 
sub autoritatea Consiliului Operativ de Securitate Cibernetică (COSC) care trebuie consolidată. 
 S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor organice, Camera 
Deputaţilor este prima Cameră decizională, Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul 
de lege cu observații și propuneri, Consiliului Suprem de Apărare a Țării avizează favorabil 
proiectul de lege. 
 Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului a fost sesizată pentru 
dezbatere în fond și întocmirea unui raport comun cu Comisia pentru tehnologia informaţiei şi 
comunicaţiilor. 
 Supus dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea unui 
raport comun de adoptare cu amendamente admise. 
 

La punctul 23 al ordinii de zi, a fost prezentată Legea pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului nr.122/2020 privind unele măsuri pentru asigurarea eficientizării 
procesului decizional al fondurilor externe nerambursabile destinate dezvoltării regionale în 
România (PLx 507/2020), având ca obiect de reglementare stabilirea unor măsuri pentru 
asigurarea eficientizării procesului decizional al fondurilor externe nerambursabile, destinate 
dezvoltării regionale în România. Potrivit expunerii de motive, ca urmare a discuţiilor cu 
Comisia Europeană, România a decis iniţierea demersurilor în vederea creării unei noi 
arhitecturi instituţionale care va asigura gestiunea şi controlul fondurilor externe 
nerambursabile alocate României în gestiune partajată, în exerciţiul financiar 2021-2027. Se are 
în vedere principiul subsidiaritaţii prevăzut în Carta Europeană a Autonomiei Locale, ca 
principiu de bază, care presupune că procesul decizional cel mai eficient este cel al apropierii 
deciziei autorităţilor de nevoile pe care le au beneficiarii. Astfel, se crează cadrul legal pentru 
ca, la nivelul celor 8 regiuni de dezvoltare ale României, Agenţiile pentru Dezvoltare Regională 
să îndeplinească rolul de Autoritate de Management pentru Programele Operaţionale Regionale 
2021-2027, prin intermediul cărora se organizează şi se alocă fondurile externe nerambursabile 
pentru dezvoltare regională, României fiindu-i alocate aproximativ 13 miliarde de euro în acest 
scop. Totodată, în cadrul Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei 
(MLPDA), se desemnează o structură de specialitate care asigură coordonarea operaţională 
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unitară a autoritaţilor de management de la nivelul Programelor Operaţionale Regionale 
(POR)2021-2027. 
 S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor ordinare, Camera 
Deputaţilor este Cameră decizională, Senatul a admis cerearea de reexaminare și a adoptat 
proiectul de lege, Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul de ordonanță. 

Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului a fost sesizată pentru 
dezbatere în fond și întocmirea unui raport comun cu Comisia pentru buget, finanțe și bănci. 
 Supusă dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea 
unui raport de adoptare în forma adoptată de Senat. 
 

La punctul 24 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.79/2021 pentru modificarea Legii nr.350/2001 privind 
amenajarea teritoriului şi urbanismul (PL-x 359/2021), având ca obiect reglementarea 
modificarea Legii nr.350/2001, în scopul facilitării ocupării funcţiilor de arhitect-şef la nivelul 
unităţilor administrativ-teritoriale. Proiectul de act normativ vizează, printre altele: extinderea 
posibilităţii de organizare a serviciilor de specialitate prin formula cooperării prin asociaţii de 
dezvoltare intercomunitară şi pentru oraşele care nu pot îndeplini funcţia respectivă, nu doar 
pentru comune, precum şi posibilitatea ca organizarea în comun să se poată face şi cu 
municipii, nu doar cu oraşe, extinderea ariei studiilor pentru exercitarea profesiei de arhitect şef 
la nivelul municipiilor (altele decât reşedinţă de judeţ), oraşelor şi comunelor şi către alte 
domenii de specializare conexe arhitecturii/urbanismului, eliminarea atestării de către Registrul 
Urbaniştilor din România pentru persoanele care vor să candideze pentru funcţia publică 
specifică de arhitect şef. 
 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.  
 Supus dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, amânarea 
inițiativei legislative. 

 
În zilele de 13 și 14 octombrie 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 

SECREATAR, 

Dumitru FLUCUȘ 
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