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pentru constituirea Comitetului interministerial privind procesul de
reformare a legislaţiei şi procedurilor din domeniul amenajării

teritoriului, urbanismului, arhitecturii şi construcţiilor

 

    Având în vedere propunerea formulată de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului prin Adresa nr. 53.439/I.A. din 12 august
2010, înregistrată sub nr. 20/12.347/D.N.A. din 16 august 2010,
    în temeiul  art.  18 şi  19 din Legea nr.  90/2001 privind organizarea şi  funcţionarea Guvernului  României  şi  a ministerelor,  cu
modificările şi completările ulterioare,

    primul-ministru emite prezenta decizie.

   Articol  unic.  -  Se  constituie  Comitetul  interministerial  privind  procesul  de  reformare  a  legislaţiei  şi  procedurilor  din  domeniul
amenajării teritoriului, urbanismului, arhitecturii şi construcţiilor, având componenţa prevăzută în anexa ce face parte integrantă din
prezenta decizie.

    PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

   
                                                        Contrasemnează:
                                                        ───────────────
                                               Secretarul general al Guvernului,
                                                   Daniela Nicoleta Andreescu
 

    Bucureşti, 19 august 2010.
    Nr. 211.

   ANEXĂ
 

    COMPONENŢA
Comitetului interministerial privind procesul de reformare a

legislaţiei şi procedurilor din domeniul amenajării
teritoriului, urbanismului, arhitecturii şi construcţiilor

   
┌────┬──────────────────────────┬──────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────┐
│Nr. │        Instituţia        │  Membru titular  │                    Membru supleant                     │
│crt.│                          │                  │                                                        │
├────┼──────────────────────────┼──────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 1. │Ministerul Dezvoltării    │Ioan Andreica     │Anca Ileana Ginavar                                     │
│    │Regionale şi Turismului   │Secretar de stat  │Director general                                        │
│    │                          │                  │Direcţia generală dezvoltare teritorială                │
├────┼──────────────────────────┼──────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2. │Ministerul Administraţiei │Gheorghe Emacu    │Liviu Grădinaru                                         │
│    │şi Internelor             │Secretar de stat  │Director general                                        │
│    │                          │                  │Direcţia generală pentru relaţia cu comunităţile locale │
├────┼──────────────────────────┼──────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 3. │Ministerul Culturii       │Vasile Timiş      │Mircea Angelescu                                        │
│    │şi Patrimoniului Naţional │Secretar de stat  │Director general                                        │
│    │                          │                  │Direcţia generală patrimoniu cultural naţional          │
├────┼──────────────────────────┼──────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 4. │Ministerul Mediului       │Marin Anton       │Dorina Mocanu                                           │
│    │şi Pădurilor              │Secretar de stat  │Director                                                │
│    │                          │                  │Direcţia controlul poluării şi evaluare impact          │
├────┼──────────────────────────┼──────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 5. │Ministerul Finanţelor     │Gheorghe Gherghina│Julien Dorin Zamfir                                     │
│    │Publice                   │Secretar de stat  │Director                                                │
│    │                          │                  │Direcţia de programare a investiţiilor publice, Direcţia│
│    │                          │                  │generală de programare bugetară                         │
├────┼──────────────────────────┼──────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 6. │Ministerul Transporturilor│Eusebiu Pistru    │Rodica Ionică                                           │
│    │şi Infrastructurii        │Secretar de stat  │Director                                                │
│    │                          │                  │Direcţia management, strategie şi mediu                 │
├────┼──────────────────────────┼──────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 7. │Ministerul Justiţiei      │Alina Mihaela Bica│Gabriel Tănăsescu                                       │
│    │                          │Secretar de stat  │Consilier al ministrului                                │
├────┼──────────────────────────┼──────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 8. │Secretariatul General     │Andrei Todea      │Cristian Vorvoreanu                                     │
│    │al Guvernului             │Secretar de stat  │Consilier                                               │
│    │                          │                  │Direcţia logistică                                      │
└────┴──────────────────────────┴──────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────┘
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