Parlamentul României
Camera Deputaţilor
COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ ŞI AMENAJAREA
TERITORIULUI
Bucureşti, 6 august 2015

Nr. 4c-6/

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI
din zilele de 3, 4, 5 și 6 august 2015
Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului şi-a desfăşurat
lucrările în zilele de 3, 4, 5 și 6 august 2015.
Lucrările Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului din 3
august a.c. și au fost conduse de domnul deputat Laurențiu Nistor, vicepreședinte al
Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului.
Pe ordinea de zi a şedinţei din data de 3 august 2015, au figurat următoarele
puncte:
SESIZĂRI ÎN FOND
1. Pl.x 441/2013 Propunere legislativă privind modificarea şi completarea
articolului 1 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.96 din 2002, privind acordarea
de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din clasele I-IV din învaţamântul de
stat, modificat şi completat;
2. Pl.x 641/2013

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.96/2002 privind acordarea de produse lactate şi
de panificaţie pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi privat,
precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu program normal
de 4 ore;

3.

Pl.x

645/2013

Propunere legislativă privind programul "Masa la

Scoală" pentru elevii din învăţămîntul obligatoriu de stat şi privat, primar şi gimnazial;
4. PL.x 338/2014

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.96/2002 privind acordarea de produse lactate şi
de panificaţie pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi privat şi
pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore.
La punctul 1 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost amânată
cu unanimitate de voturi.
La punctul 2 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost amânată
cu unanimitate de voturi.
La punctul 3 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost amânată
cu unanimitate de voturi.
La punctul 4 al ordinii de zi, respectivul proiect de Lege a fost amânat cu
unanimitate de voturi.
La lucrările Comisiei din 3, 4, 5 și 6 august 2015 din totalul celor 22 de
membri au fost prezenţi 18 deputaţi, după cum urmează:
Chebac Eugen (PSD), Cseke Attila-Zoltán (UDMR), Nistor Laurenţiu (PSD), Avram
Constantin (PC-PLR), Babuş Radu (PSD), Boboc Valentin Gabriel (PSD), Simona
Bucura-Oprescu (PSD), Călin Ion (PSD), Ciolacu Ion-Marcel (PSD), Dobre Victor
Paul (PNL), Frăticiu Gheorghe (PSD), Motreanu Dan-Ștefan (PNL), Oajdea Daniel
Vasile (DP), Oltean Ioan (PNL), Palăr Ionel (PNL), Popescu Florin Aurelian
(neafiliat), Răţoi Neculai (PSD), Simionescu Adrian Constantin (PSD), Surdu Raluca
(PNL), Urcan Ionaș-Florin (PNL).
Domnul ministru Dragnea Nicolae-Liviu (PSD), domnul deputat Almăjanu
Marin (PNL), domnul deputat și domnul deputat nu au participat la lucrările comisiei.
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În zilele de 4, 5 și 6 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.

VICEPREŞEDINTE,

SECRETAR,

Laurențiu NISTOR

Constantin AVRAM

Sef serviciu, Sofia Chelaru
Intocmit,
Consilier parlamentar Nicoleta Toma
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