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VOCEA TA CONTEAZĂ
FederaŃia AsociaŃiilor de Locatari Timişoara a organizat în data de 23 octombrie 2009 la
Sala Lira a Casei de cultură a Municipiului Timişoara a doua „Întâlnire a parlamentarilor de Timiş
cu cetăŃenii”, întâlnire organizată în cadrul proiectului „VOCEA TA CONTEAZĂ” finanŃat de
Uniunea Europeană prin programul PHARE 2006 - Creşterea rolului societăŃii civile în procesul
de

integrare

a

României,

Componenta

2

DemocraŃie,

protecŃia

mediului,

protecŃia

consumatorului, dialog social, aspecte de gen şi ocuparea forŃei de muncă, proiect implementat
în parteneriat cu InstituŃia Prefectului Timiş.
La întâlnire au participat: deputaŃii, Duşan Popov, Horia Cristian, Alin Popoviciu,
reprezentanŃi ai senatorului Nicolae Robu şi deputatei Maria Barna, precum şi reprezentanŃii
mass-media, un număr mare de cetăŃeni.
Printre problemele abordate la întâlnire se numără:

- Propuneri de modificare a Legi nr. 351/2004 Legea gazelor;
- Propuneri de modificare a Legi nr. 51/2006, Legea serviciilor comunitare de
utilităŃi publice;

- Propuneri de modificare a OUG 18/2009, privind creşterea performanŃei
energetice a blocurilor de locuinŃe;

- Propuneri de modificare a Legi nr. 50/1991 privind autorizarea executării
lucrărilor de construcŃii.
Parlamentarii prezenŃi la întâlnire şi-au exprimat dorinŃa de a prelua propunerile noaste de
modificare a legislaŃiei iar în măsura în care acestea sunt pertinente să le susŃină în parlament,
de asemenea au preluat şi alte probleme care au fost ridicate de cetăŃeni în cadrul întâlnirii.
InformaŃii suplimentare se pot obŃine de la Olariu Petru, Manager de proiect, tel 0722548400.
Pentru eventuale informaŃii şi sesizări legate de proiectele Phare contactaŃi
cfcu.phare@mfinante.ro

UNIUNEA EUROPEANĂ

Proiect finanŃat prin PHARE

Uniunea Europeană reprezintă o entitate politică, socială şi economică compusă din 27 Ńări. Statele
Membre au decis împreună, pe parcursul unui proces de extindere ce a durat 50 de ani, să
construiască o zonă de stabilitate, democraŃie şi dezvoltare durabilă, menŃinând diversitatea culturală,
toleranŃa şi libertăŃile individuale. Uniunea Europeană îşi propune să împărtăşească realizările şi
valorile sale cu Ńările şi popoarele de dincolo de graniŃele ei.

