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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
din 03 - 05 septembrie 2013 

 
Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic 

şi-a desfăşurat lucrările în intervalul 03 - 05 septembrie 2013. 
 
La şedinţa comisiei din 03 septembrie a.c. au participat ca invitaţi: domnul Alin 

Sorin Mitrică, Secretar de Stat Ministerul Fondurilor Europene, doamna Silvia Voicu, 
Ministerul Fondurilor Europene, doamna Beatrice Naniş, Ministerul Fondurilor Europene 
şi domnul Andrei Laurenţiu, Director general adjunct Ministerul Finanțelor Publice. 

 
 Lucrările şedinţelor din 03 - 05 septembrie a.c. au fost conduse de către domnul 
deputat Almăjanu Marin, preşedintele Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea 
teritoriului şi echilibru ecologic. 
 
 În data de 03 septembrie 2013 pe ordinea de zi au figurat următoarele puncte: 
 

AVIZE 
 
1. PL-x 238/2013 Proiect de Lege privind înfiinţarea Fundaţiei" Proiect Ferentari" 
2. PL-x 239/2013 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a 
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii 

 
SESIZĂRI ÎN FOND 

 
3. Pl-x 350/2012 Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii 

nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică 
4. PL-x 216/2013 Proiect de Lege pentru modificarea art.6 alin.(1) din Legea nr.67/2004 

pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale 
5. PL-x 233/2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală 
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6. PL-x 235/2013 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.41/2013 privind reglementarea unor măsuri financiare 

 
La punctul 1 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost avizată favorabil cu 
unanimitate de voturi. 
La punctul 2 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost avizată negativ cu 
unanimitate de voturi. 
La punctul 3 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost amânată cu termen de 
o săptămână, cu unanimitate de voturi. 
La punctul 4 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost amânat cu termen de o lună,  
cu unanimitate de voturi. 
La punctul 5 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost amânat cu termen de o 
săptămână, cu unanimitate de voturi. 
La punctul 6 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost adoptat cu unanimitate de 
voturi. 
 
La lucrările Comisiei din 03, 04 şi 05 septembrie 2013 din totalul celor 33 de membri au 
fost prezenţi 30 deputaţi, după cum urmează: 
 
Almăjanu Marin (PNL), Cseke Attila-Zoltán (UDMR), Nistor Laurenţiu (PSD), Ciolacu 
Ion-Marcel (PSD), Thuma Hubert Petru Ştefan (PNL), Avram Constantin (PC), Babuş 
Radu (PSD), Boboc Valentin Gabriel (PSD), Bucura-Oprescu Simona (PSD), Călin Ion 
(PSD), Chebac Eugen (PP-DD), Cioată Cezar (PC), Ciurariu Florin (PNL), Dobre Victor 
Paul (PNL), Gheorghe Florin (PDL), Horga Vasile (PNL), Manea Victor-Gheorghe 
(PNL), Marcoci Vlad (PSD), Marocico Ion (Mino.), Moldovan Carmen Ileana (PSD), 
Moldovan Ioan (PC), Palăr Ionel (PNL), Popescu Florin Aurelian (PDL), Răţoi Neculai 
(PSD), Rotaru Răzvan (PC), Simedru Dan Coriolan (PNL), Simionescu Adrian 
Constantin (PSD), Surdu Raluca (PNL), Urcan Ionaş-Florin (PDL), Vlădoiu Aurel (PSD). 
 
Domnul ministru Dragnea Nicolae-Liviu (PSD), domnul deputat Oltean Ioan (PDL) şi 
doamna ministru Plumb Rovana (PSD), nu au participat la lucrările comisiei. 
 
Lucrările Comisiei din data de 04 şi 05 septembrie 2013 s-au desfăşurat în cadrul 
grupurilor de lucru constituite în vedere studierii iniţiativelor legislative de pe ordinea de 
zi. 
 

PREŞEDINTE, 

Marin ALMĂJANU 

 

SECRETAR, 

Ion-Marcel CIOLACU 

Întocmit, 
Consilier, Alina Tănase 
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