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  La lucrările Comisiei au fost prezenţi 22 de deputaţi, fiind absenţi motivat 3 miniştri şi doamna 
deputat Anamaria Biriş, care se află într-o deplasare în străinătate şi domnul deputat Ioan Lucian Matei. 
  Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Ion Cîrstoiu, preşedintele Comisiei. 
  La lucrările şedinţei au participat ca invitaţi: dl. Cojoc Marin, director general adjunct, de la 
Ministerul Finanţelor, dl. consultant Scott Johnson expert din Administraţia Publică Locală, din partea USAID, 
dna.director Gabriela Matei de la Centrul de Studii şi Programe pentru Dezvoltare, dna.Ileana Pascal, director al 
Federaţiei Municipiilor din România, dl.Tudor Pendiuc, primar oraş Piteşti, dna.Mariana Boncea, director la 
Direcţia economică a Primăriei Piteşti, dl.Pitic Emanuel, viceprimar Ploieşti, dna.Crăciunoiu Nicoleta, şef 
serviciu buget din Primăria Ploieşti, dl.Anghel Cristian, primar Baia Mare, dna.Pop Carmen, director economic 
Primăria Baia Mare, reprezentanţi ai Asociaţiei Preşedinţilor Consiliilor Judeţene: dl.Taropa Adrian, preşedinte 
al Consiliului judeţean Braşov, dl.Duţu Stelian, preşedinte al Consiliului judeţean Constanţa, dl.Nan Nicolae, 
preşedintele consiliului judeţean Sibiu, dl.Lupuţiu Teodor, preşedinte consiliul judeţean Maramureş şi 
dl.Proşocan Emil, primar oraşul Mizil şi vicepreşedinte al Federatiei Oraşelor. 
  Conform ordinii de zi, Comisia a fost sesizată în fond cu proiectul de Lege privind finanţele 
publice. La acest punct al ordinii de zi au avut loc dezbateri generale asupra acestui proiect de lege cu 
participarea reprezentanţilor Ministerului Finanţelor, ai USAID, ai Federaţiei Municipiilor, ai Federaţiei 
Oraşelor, precum şi ai Asociaţiei Preşedinţilor Consiliilor Judeţene. 
  Reprezentantul USAID, dl.Scott Johnson, a relatat Comisiei faptul că la solicitarea Guvernului, 
reprezentanţii USAID au acordat asistenţa tehnică necesară Ministerului Finanţelor pentru elaborarea acestui 
proiect de lege. 
  Reprezentantul Ministerului Finanţelor a încercat o descriere succintă a acestui proiect de lege, 
prezentând punctele de vedere ale ministerului referitoare la acest proiect de lege si totodată însuşindu-şi 
propunerile deputaţilor de amendare a acestui proiect de lege. Apoi au fost audiaţi pe rând toti reprezentanţii 
Asociaţiei Consiliilor Judeţene, ai Federaţiei Municipiilor şi ai Federaţiei Oraşelor care ulterior au lăsat în scris 
punctul lor de vedere, vis-a-vis de acest proiect de lege, la experţii comisiei. In urma discuţiilor purtate s-a 
hotărât înfiinţarea unei subcomisii formată din 7 deputaţi, pentru a analiza proiectul de lege respectiv şi a 
prezenta o propunere îmbunătăţită. 
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