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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI
din zilele de 4, 5, 6 și 7 august 2014
Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului şi-a
desfăşurat lucrările în perioada vacanței parlamentare, în zilele de 4, 5, 6 și 7
august 2014.
Lucrările şedinţei din 4 august a.c. au fost conduse de domnul deputat
Marin Almăjanu, preşedintele Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea
teritoriului.
Pe ordinea de zi a şedinţei din data de 4 august a.c. au figurat următoarele
puncte:
AVIZE
1.

PL-x 250/2014

2.

PL-x 251/2014

3.
4.

Pl-x 254/2014
Pl-x 255/2014

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii
nr.186/2013 privind constituirea şi funcţionarea
parcurilor industriale
Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea art.11
din Legea nr.21 din 1 martie 1991 a cetăţeniei române
Propunere legislativă privind medicina şcolară
Propunere legislativă privind modificarea articolului II
din Legea nr.219/2013
SESIZĂRI ÎN FOND

5.

Pl-x 219/2014

6.

PL-x 293/2014

Propunere legislativă pentru modificarea alin.(2) şi (5) al
art.90 din Legea nr.188/1999, republicată, privind
Statutul funcţionarilor publici
Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii

nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici
La punctul 1 al ordinii de zi, respectivul proiect de Lege a fost avizat
favorabil cu unanimitate de voturi.
La punctul 2 al ordinii de zi, respectivul proiect de Lege a fost avizat
favorabil cu unanimitate de voturi.
La punctul 3 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost avizată
negativ cu unanimitate de voturi.
La punctul 4 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost avizată
negativ cu majoritate de voturi.
La punctul 5 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost
amânată cu unanimitate de voturi.
La punctul 6 al ordinii de zi, respectivul proiect de Lege a fost amânat cu
unanimitate de voturi.
La lucrările Comisiei din zilele de 4, 5, 6 și 7 august 2014 din totalul celor 24
de membri au fost prezenţi 22 deputaţi, după cum urmează:
Almăjanu Marin (PNL), Chebac Eugen (PSD), Cseke Attila-Zoltán (UDMR), Nistor
Laurenţiu (PSD), Babuş Radu (PSD), Avram Constantin (PC), Boboc Valentin
Gabriel (PSD), Bucura-Oprescu Simona (PSD), Călin Ion (PSD), Ciolacu Ion-Marcel
(PSD), Dobre Victor Paul (PNL), Fonta Nuţu (PSD), Frăticiu Gheorghe (PSD),
Gheorghe Florin (neafiliat), Horga Vasile (PNL), Oajdea Daniel Vasile (PP-DD),
Palăr Ionel (PNL), Popescu Florin Aurelian (neafiliat), Răţoi Neculai (PSD),
Simionescu Adrian Constantin (PSD), Surdu Raluca (PNL), Urcan Ionaş-Florin
(PDL), fiind absenți domnul ministru Dragnea Nicolae-Liviu (PSD) și domnul deputat
Oltean Ioan (PDL).
În zilele de 5, 6 și 7 august 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.
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