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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
                    din 17 martie 2011 

  
 

Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic şi-a 
desfăşurat lucrările în ziua de 17 martie 2011.     

 
Lucrările şedinţei din 17 martie a.c. au fost conduse de doamna deputat Sulfina Barbu, 
preşedintele Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 
ecologic. 

 
Pe ordinea de zi au figurat următoarele puncte: 

 
AVIZE 

 
1. PL-x 73/2011 Proiect de Lege privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe 
nerambursabile şi a cofinanţării publice naţionale, pentru obiectivul "Cooperare teritorială 
europeană " 
2. PL-x 75/2011Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.129/2000 privind formarea profesională a adulţilor 
3. PL-x 76/2011 Proiect de Lege privind instituirea ajutorului financiar lunar pentru 
persoanele din fostele localităţi necooperativizate în perioada comunistă, care au livrat la 
fondul centralizat al statului, prin sistemul de contractări şi achiziţii, produse animaliere şi 
agroalimentare 
4. PL-x 82/2011Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.109/2010 privind unele măsuri financiar-bugetare 
5. PL-x 83/2011 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.110/2010 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.118/2006 privind 
înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale 
6. PL-x 87/2011 Proiectul Legii modificarea unor acte normative din domeniul silviculturii 
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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, respectivul proiect de lege a fost amânat cu unanimitate de 
voturi. 
La punctul 4 al ordinii de zi, respectivul proiect de Lege a fost avizat favorabil cu unanimitate 
de voturi. 
La punctul 5 al ordinii de zi, respectivul proiect de Lege a fost avizat favorabil cu unanimitate 
de voturi. 
La punctul 6 al ordinii de zi, respectivul proiect de Lege a fost avizat favorabil cu unanimitate 
de voturi. 

 
 

La lucrările Comisiei din 17  martie a.c. din totalul celor 30 de membri au fost prezenţi 27 
deputaţi, după cum urmează: Sulfina Barbu (PDL), Ion Călin (PSD+PC), Ionel Palăr (PNL), 
Edler András György (UDMR), Gheorghe Ciocan (PSD+PC), Mihai Cristian Apostolache 
(PDL), Marin Bobeş (PDL), Victor Boiangiu (PDL), Dan Bordeianu (Independent), Sorin 
Gheorghe Buta (PDL), Cantaragiu Bogdan (PDL), Mircea Duşa (PSD+PC) ,Vasile Gherasim 
(PDL), Ghervazen Longer (Minorităţile Naţionale), Costică Macaleţi (PSD+PC), Antonella 
Marinescu (PSD+PC), Carmen Ileana Moldovan (PSD+PC), Ioan Oltean (PDL), Cornel 
Pieptea (PNL), Neculai Răţoi (PSD+PC), Dénes Seres (UDMR), Vasile Filip Soporan 
(independent), Nicolae Stan (independent), Lucia Ana Varga (PNL), Aurel Vlădoiu 
(PSD+PC), Sorin Ştefan Zamfirescu (PDL), Valeriu Ştefan Zgonea (PSD+PC), fiind absenti: 
Cristian Buican (PNL), Zanfir Iorguş (PDL) si Mihaela Stoica (PDL). 

 
 

 PREŞEDINTE,           SECRETAR,   
 
SULFINA BARBU          GHEORGHE CIOCAN 
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