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    Către, 

 
    BIROUL PERMANENT AL  
    CAMEREI DEPUTAȚILOR 
 

 
 Vă înaintăm, alăturat, raportul privind desemnarea reprezentantului 

Parlamentului României, Camera Deputaților, în cadrul Consiliului de 

coordonare al Institutului Național de Administrație, la propunerea  Grupului 

Parlamentar al Partidului Național Liberal. 

 

 
 

 
 

VICEPREŞEDINTE, 
 

      Angelica FĂDOR 
 
 

nicoleta.toma
Conform cu originalul
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R A P O R T       
privind desemnarea reprezentantului Parlamentului României, Camera 

Deputaților, în cadrul Consiliului de coordonare al Institutului Național de 
Administrație 

 
 

 Urmare adresei nr.607/BP/2021 transmisă de către Secretarul General,  în ședința 

din 25 mai 2021 a Biroului Permanent a fost prezentată scrisoarea domnului Tiberiu 

Horațiu Gorun, Secretar general al Guvernului prin care se solicită nominalizările 

Camerei Deputaților pentru calitatea de membru și membru supleant în Consiliul de 

coordonare care funcționează pe lângă Institutul Național de Administrație . Biroul 

permanent al Camerei Deputaților a decis ca această scrisoare să fie transmisă Comisiei 

pentru administrație publică și amenajarea teritoriului pentru întocmirea unui raport 

care să fie prezentat plenului Camerei Deputaților. 

 În urma constituirii Consiliului de coordonare a Institutului Național de 

Administrație, în baza prevederilor Ordonanței Guvernului nr.23/2016, aprobată prin 

Legea nr.44/2017, a cărui organizare și funcționare a fost stabilită prin Hotărârea 

Guvernului nr.645/2020, Parlamentului României îi revin doi reprezentanți în Consiliul 

de coordonare, respectiv un reprezentant desemnat de Camera Deputaților și un 

reprezentant desemnat de Senat. 



  

 
3 

 Astfel, Grupul parlamentar al Partidului Național Liberal a propus-o pe doamna 

deputat Angelica Fădor în calitate de membru titular (art.5 alin.(1) lit.c)). 

 În ședința din data de 15 iunie 2021, membrii comisiei au luat în dezbatere 

scrisoarea domnului Tiberiu Horațiu Gorun, Secretar general al Guvernului  și 

propunerea Grupului Parlamentar al Partidului Național Liberal.  

 La lucrările Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului au 

fost prezenţi deputați conform listei de prezență. 

 În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, s-a constatat că persoana 

desemnată are experiența necesară în formarea profesională și managementul funcției 

publice. 

 Față de cele prezentate, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 

desemnarea doamnei deputat Angelica Fădor în calitate de membru titular în 

cadrul Consiliului de coordonare al Institutului Național de Administrație. 

  

 

 

  VICEPREŞEDINTE,   SECRETAR, 

     Angelica FĂDOR              Radu-Marcel TUHUŢ 

                                            

 
 
 
 
 
 
 
 
Sef serviciu,  
Nicoleta Toma 
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