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Parlamentul României 

Camera Deputaților 
 

COMISIA PENTRU ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ  
ȘI AMENAJAREA TERITORIULUI 

 
București, 22 iunie 2022 

Nr. 4c-7/ 429 
 

SINTEZA LUCRĂRILOR 
din zilele de 14, 15 și 16 iunie 2022 

 
 Comisia pentru administraţie publică și amenajarea teritoriului şi-a desfăşurat lucrările 
în zilele de 14, 15 și 16 iunie 2022. 

 
Şedinţa Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului s-a desfășurat 

la sediul Camerei Deputaților. Ședința avut loc în data de 15 iunie a.c., lucrările au fost 
conduse de domnul deputat Bogdan Andrei Toader, vicepreședintele comisiei. 
 Domnul vicepreședinte Bogdan Andrei Toader 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 224/2022 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.26/2022 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul investiţiilor 
publice 
2. PLx 249/2022 - Propunere legislativă privind modificarea alin.(5) al art.29 din Legea 
nr.144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de 
Integritate 

 
SESIZĂRI ÎN FOND 

 
3. PLx 285/2022 - Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.57/2019 privind Codul administrativ şi pentru modificarea Legii-cadru nr.153/2017 
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice 
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4. PLx 300/2022 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.56/2022 privind unele măsuri de eficientizare a activităţii turistice aferente sezonului 
turistic estival 2022 pe litoralul românesc al Mării Negre 
5. PLx 339/2022 - Proiect de Lege privind zonele metropolitane, precum şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative 
6. PLx 301/2022 - Proiect de Lege privind unele măsuri pentru reducerea riscului seismic 
al clădirilor 
7. PLx 491/2021 - Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii cadastrului şi 
a publicităţii imobiliare nr.7/1996 
8. PLx 175/2022 - Propunere legislativă pentru modificarea articolului 363 alin.(1) din 
Ordonanţa de Urgenţă nr.57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrative 

 
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 majoritate de voturi, 
întocmirea unui raport preliminar de adoptare cu amendamente admise. 
 La punctul 4 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 
întocmirea unui raport preliminar de adoptare. 
 La punctul 5 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 
întocmirea unui raport preliminar de adoptare cu amendamente admise. La dezbaterile 
acestei inițiative legislative, membrii Grupului Parlamentar USR au părăsit ședința 
comisiei, în consecință, domnul vicepreședinte Bogdan Andrei Toader a suspendat temporar 
ședința. Lucrările au fost reluate dupa constatarea prezenței majorității membrilor, 
respectându-se astfel prevederile art.53, alin.(3) din Regulamentul Camerei Deputaților 

republicat, cu modificările și completările ulterioare. 
 La punctul 6 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 
amânarea înițiativei legislative. 
 La punctul 7 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 
amânarea înițiativei legislative. 
 La punctul 8 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 
amânarea înițiativei legislative. 
  
 La ședința Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului au participat 
în calitate de invitați: domnul Sandor Gabor – secretar de stat în cadrul Ministerului 
Transporturilor și Infrastructurii; domnul Vaida Dragoș – șef serviciu în candrul Agenției 
Naționale de Integritate; domnul Gheorghe Sorescu – subsecretar de stat în cadrul 
Ministerului Afacerilor Interne; domnul Cătălin Boboc – secretar de stat în cadrul 
Ministerului Muncii și Protecției Sociale; domnul Bogdan-Radu Balanișcu – secretar de stat 
în cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor; domnul Claudiu Răcuci – secretar de 
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stat și domnul Liviu Băileșteanu – director în cadrul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației. 
  
 În ziua de 14 iunie a.c., comisia a desfășurat activități de documentare și consultare pe 
marginea proiectelor legislative aflate în dezbatere. În cadrul activităților de documentare 
și consultare, la sediul Camerei Deputaților și-au înregistrat prezența următorii deputati: 
doamna deputat Angelica Fădor (PNL), domnul deputat Denes Seres (UDMR), domnul 
deputat Bogdan-Andrei Toader (PSD), doamna deputat Christine Thellmann (PNL), 
domnul deputat Radu-Marcel Tuhuț (PSD), domnul deputat Adrian-George Axinia (AUR), 
domnul deputat Ovidiu-Sergiu Bîlcea (PNL), domnul deputat Virgil Alin Chirilă (PSD), 
doamna deputat Cătălina Ciofu (PNL), domnul deputat Ilie-Alin Coleșa (AUR), domnul 
deputat Ionel Floroiu (PSD), domnul deputat Dumitru Flucuș (AUR), domnul deputat 
Viorel Laurențiu Gîdei (PSD), doamna deputat Nicoleta-Matilda Goleac (PSD), doamna 
deputat Alexandra Huțu (PSD), domnul deputat Janos Kiss (PNL), domnul deputat 
Laurențiu-Dan Leoreanu (PNL), domnul deputat Liviu-Ionuț Moșteanu (USR), domnul 
deputat Gheorghe Nacov (Minorități), doamna deputat Eliza-Mădălina Peța-Ștefănescu 
(PSD), domnul deputat Florin-Claudiu Roman (PNL), domnul deputat Cosmin Șandru 
(PNL). 
 

La ședința comisiei din ziua de 15 iunie a.c., din numărul de 33 membri, și-au înregistrat 
prezenţa 28 deputaţi, după cum urmează: 
 Doamna deputat Angelica Fădor (PNL), domnul deputat Denes Seres (UDMR), domnul 
deputat Bogdan-Andrei Toader (PSD), doamna deputat Oana-Alexandra Cambera (USR), 
doamna deputat Christine Thellmann (PNL), domnul deputat Radu-Marcel Tuhuț (PSD), 
domnul deputat Alin-Gabriel Apostol (USR), domnul deputat Adrian-George Axinia 
(AUR), domnul deputat Ovidiu-Sergiu Bîlcea (PNL), domnul deputat Daniel-Codruț Blaga 
(USR), domnul deputat Virgil Alin Chirilă (PSD), doamna deputat Cătălina Ciofu (PNL), 
domnul deputat Ilie-Alin Coleșa (AUR), domnul deputat Ionel Floroiu (PSD), domnul 
deputat Dumitru Flucuș (AUR), domnul deputat Viorel Laurențiu Gîdei (PSD), doamna 
deputat Nicoleta-Matilda Goleac (PSD), doamna deputat Alexandra Huțu (PSD), domnul 
deputat Janos Kiss (PNL), domnul deputat Laurențiu-Dan Leoreanu (PNL), domnul deputat 
Romeo-Daniel Lungu (PSD) a fost înlocuit de domnul deputat Florian-Claudiu Neaga 
(PSD), domnul deputat Liviu-Ionuț Moșteanu (USR), domnul deputat Gheorghe Nacov 
(Minorități), domnul deputat Szabolcs Nagy (UDMR) a fost înlocuit de domnul deputat 
Attila Kelemen (UDMR), doamna deputat Eliza-Mădălina Peța-Ștefănescu (PSD), domnul 
deputat Florin-Claudiu Roman (PNL) a fost înlocuit de domnul deputat Michael Gudu 
(PNL), domnul deputat Cosmin Șandru (PNL) și domnul deputat Marian Țachianu (PSD) a 
fost înlocuit de domnul deputat Dan-Constantin Șlincu (PSD). 

Doamna deputat Simona Bucura-Oprescu (PSD), domnul deputat Gabriel-Ioan 
Avrămescu (PNL), domnul deputat Tudor-Vlad Benga (USR), domnul deputat Bogdan-
Gruia Ivan (PSD) și doamna deputat Vetuța Stănescu (PNL) nu au participat la ședința 
Comisiei. 
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 În ziua de 16 iunie a.c., comisia a desfășurat activități de documentare și consultare pe 
marginea proiectelor legislative aflate în dezbatere. În cadrul activităților de documentare 
și consultare, la sediul Camerei Deputaților și-au înregistrat prezența următorii deputati: 
doamna deputat Angelica Fădor (PNL), domnul deputat Denes Seres (UDMR), domnul 
deputat Bogdan-Andrei Toader (PSD), doamna deputat Christine Thellmann (PNL), 
domnul deputat Radu-Marcel Tuhuț (PSD), domnul deputat Adrian-George Axinia (AUR), 
domnul deputat Ovidiu-Sergiu Bîlcea (PNL), domnul deputat Virgil Alin Chirilă (PSD), 
doamna deputat Cătălina Ciofu (PNL), domnul deputat Ilie-Alin Coleșa (AUR), domnul 
deputat Ionel Floroiu (PSD), domnul deputat Dumitru Flucuș (AUR), domnul deputat 
Viorel Laurențiu Gîdei (PSD), doamna deputat Nicoleta-Matilda Goleac (PSD), doamna 
deputat Alexandra Huțu (PSD), domnul deputat Janos Kiss (PNL), domnul deputat 
Laurențiu-Dan Leoreanu (PNL), domnul deputat Liviu-Ionuț Moșteanu (USR), domnul 
deputat Gheorghe Nacov (Minorități), doamna deputat Eliza-Mădălina Peța-Ștefănescu 
(PSD), domnul deputat Cosmin Șandru (PNL). 
  

 

VICEPREŞEDINTE 

 

SECRETAR, 

Bogdan Andrei TOADER Christine THELLMANN 

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

 


