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Proiect de Ordine de Zi

1. Supunerea la vot a proiectului de Ordine de Zi; 

2. Dezbaterea proiectelor de acte normative:

Directia Tehnica în Constructii

- Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Ordonantei 
de urgenta a Guvernului nr. 18/2009 privind cresterea performantei 
energetice a blocurilor de locuinte.

Hotarâre privind stabilirea cadrului institutional si a unor masuri 
pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (UE) nr.   5/2011 al 
Parlamentului European si al Consiliului din 9 martie 2011 de stabilire 
a unor conditii armonizate pentru comercializarea produselor pentru 
constructii si de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului

- Hotarâre a Guvernului pentru modificarea Anexei nr.2.4. la 
Hotarârea Guvernului nr. 363/2010 privind aprobarea standardelor de 
cost pentru obiective de investitii finantate din fonduri publice

-
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Directia Generala Lucrari Publice

Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Ordonantei 
Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a 
infrastructurii si a unor baze sportive din spatiul rural

- Hotarâre a Guvernului pentru modificarea si completarea Normelor 
Metodologice pentru derularea proiectelor prioritare d   cadrul 
Programului national de dezvoltare a infrastructurii,   robat prin 
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 105/2010, realizate de catre 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului, aprobate prin 
Hotarârea Guvernului nr. 251/2011

Directia Generala Lucrari Publice si Directia Generala Dezvoltare 
Teritoriala

- Ordonanta de urgenta pentru dezvoltarea infrastructurii de utilitati 
publice destinata mediului de afaceri si sprijinirea dezvoltarii de 
structuri de afaceri cu impact asupra dezvoltarii regionale

N.B. : În cadrul sedintei se va semna minuta sedintei nr. 42 a Comisiei 
de Dialog Social.

Întocmit: Vasilica Vata, consilier evaluare-examinare

-
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