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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI
din 18 - 19 septembrie 2013
Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic
şi-a desfăşurat lucrările în intervalul 18 - 19 septembrie 2013.
La şedinţa din 18 septembrie a.c. au participat ca invitaţi: domnul Florin Diaconu,
consilier general Garda Naţională de Mediu, doamna Teodor Corina, coordonator
departamentul Relaţia cu parlamentul Ministerul Sănătăţii, domnul Vulcănescu Răzvan,
Subsecretar de Stat Ministerul Sănătăţii, doamna Chidu Iuliana Maria, consilier afaceri
europene Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice, doamna Camelia Iliescu,
consilier Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, doamna Carmen Boteanu, Director
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, domnul Marin Cojoc, Director General
Adjunct Ministerul Finanţelor Publice şi domnul Dan Marinescu, Director General
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.
Lucrările şedinţelor din 18 - 19 septembrie a.c. au fost conduse de către domnul
deputat Nistor Laurenţiu, vicepreşedintele Comisiei pentru administraţie publică,
amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic.
În data de 18 septembrie 2013 pe ordinea de zi au figurat următoarele puncte:
AVIZ
1. PL-x 277/2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.49/2013 pentru modificarea art.37, precum şi pentru prorogarea termenelor
prevăzute la art.35 alin.(2) şi art.38 din Legea nr.197/2012 privind asigurarea calităţii
în domeniul serviciilor sociale

SESIZĂRI ÎN FOND

2. PL-x 211/2011 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii apelor
nr.107/1996
3. PL-x 208/2013 Propunere legislativă privind definirea spaţiului rural naţional
4. PL-x 237/2013 Proiect de lege privind emisiile industriale
5. PL-x 245/2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii
administraţiei publice locale, a numărului de posturi şi reducerea cheltuielilor la
instituţiile şi autorităţile publice, din subordinea, sub autoritatea sau coordonarea
Guvernului ori a ministerelor
6. PL-x 275/2013 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.46/2013 privind criza financiară şi insolvenţă unităţilor administrative-teritoriale
La punctul 1 al ordinii de zi, respectivul proiect de ordonanţă de urgenţă a fost avizat
favorabil cu majoritate de voturi.
La punctul 2 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost adoptat cu termen de două
săptămâni, 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 adoptat cu unanimitate de
voturi.
La punctul 5 al ordinii de zi, respectivul proiect de ordonanţă de urgenţă a fost amânat cu
termen de o săptămână, cu unanimitate de voturi.
La punctul 6 al ordinii de zi, respectivul proiect de ordonanţă de urgenţă a fost adoptat cu
majoritate de voturi.
La lucrările Comisiei din 18 şi 19 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), 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.
Doamna deputat Simona BUCURA-OPRESCU (PSD) a fost înlocuită de domnul deputat
Mircea-Titus DOBRE (PSD).
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Lucrările Comisiei din data de 19 septembrie 2013 s-au desfăşurat în cadrul
grupurilor de lucru constituite în vedere studierii iniţiativelor legislative de pe ordinea de
zi.

VICEPREŞEDINTE,

SECRETAR,

Laurenţiu NISTOR

Ion-Marcel CIOLACU

Întocmit,
Consilier, Alina Tănase
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