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Proces Verbal 

pentru şedinţele comisiei din săptămâna 11 – 14 aprilie  2011 

 

Şedinţa comisiei din data de 12.04.2011 a fost condusă de domnul preşedinte 
Iulian Iancu, care constată că există cvorum şi propune comisiei dezbaterea 
proiectelor de lege înscrise pe Ordinea de zi, iar comisia aprobă în unanimitate. 

Cu proiectul de lege de la punctul 1 al ordinii de zi, proiect de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.69/2010 privind reabilitarea 
termică a clădirilor de locuit cu finanţare prin credite bancare cu garanţie 
guvernamentală, comisia a fost sesizată pentru raport comun împreună cu Comisia 
pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic. 

La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi Turismului sub conducerea domnului secretar de stat Eugen 
Curteanu. 

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege au luat cuvântul domnii 
deputaţi: Iulian Iancu, Robert Negoiţă, Doru Braşoan Leşe, Nicuşor Păduraru, 
Cristian Petrescu, Istvan Antal şi Martin Eduard Stelian. 

In urma dezbaterilor comisia a hotărât cu majoritate de voturi, (au votat pentru 
Grupul parlamentar PD-L şi Grupul Parlamentar UDMR şi s-a abţinut Grupul 
Parlamentar PSD) aprobarea proiectului de lege cu amendamente admise. 

Cu propunerea legislativă de la punctul  2 al ordinii de zi, propunere 
legislativă privind recuperarea şi reciclarea ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje de 
băuturi, comisia a fost sesizată pentru aviz la comisia pentru administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic. 

La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai Alianţei 
pentru Colectare Selectivă. 

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege a luat cuvântul domnul 
deputat Iulian Iancu care a arătat că Ministerul Mediului şi Pădurilor a trasnmis o 
scrisoare prin care cere amânarea dezbaterii cu o săptămână.. 

Comisia a aprobat, în unanimitate, amânarea dezbaterii cu o săptămână. 
Cu proiectul de lege de la punctul 3 al ordinii de zi, proiect de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.9/2011 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.126/1995 privind regimul materiilor explozive, comisia a fost 
sesizată pentru aviz la Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională. 

La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai Ministerului 
Administraţiei şi Internelor. 

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege au luat cuvântul domnii 
deputaţi: Iulian Iancu şi Nicuşor Păduraru. 

Comisia a aprobat, în unanimitate, amânarea dezbaterilor cu o săptămână 
pentru a se prezenta iniţiatorul cu un punct de vedere asupra amendamentelor 
formulate. 

Cu proiectul de lege şi propunerea legislativă, de la punctele  4 şi 5 ale ordinii 
de zi, propunere legislativă pentru completarea Legii Minelor nr.85/2003 cu 
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modificările şi completările ulterioare; proiect de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii minelor nr.85/2003, care au acelaşi obiect de reglementare, 
comisia a fost sesizată în fond. 

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege au luat cuvântul domnii 
deputaţi: Iulian Iancu, Mircea Toader şi Nicuşor Păduraru. 

Comisia a aprobat, în unanimitate, amânarea dezbaterii cu trei săptămâni 
pentru definitivarea amendamentelor. 

Cu proiectul de lege de la punctul 6 al ordinii de zi, proiect de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.127/2010 pentru adoptarea unor 
măsuri destinate dezvoltării economico-sociale "Delta Dunării", comisia a fost 
sesizată pentru aviz la Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice şi la Comisia pentru administraţie publică şi echilibru ecologic. 

La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai Ministerului 
Administraţiei şi Internelor şi ai Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură. 

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege au luat cuvântul domnii 
deputaţi: Iulian Iancu, Robert Negoiţă şi Nicuşor Păduraru. 

Comisia a aprobat, în unanimitate, amânarea dezbaterilor cu o săptămână 
pentru a se putea prezenta iniţiatorii.  

Cu propunerea legislativă de la punctul 7 al ordinii de zi, propunere legislativă 
pentru modificarea Ordonanţei nr.21/1992 privind protecţia consumatorilor, 
republicată în M.Of.nr.208 din 28 Martie 2007, cu modificările şi completările 
ulterioare, comisia a fost sesizată pentru aviz la Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi. 

La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai Autorităţii 
Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor sub conducerea domnului vicepreşedinte 
Samuel Calotă. 

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege a luat cuvântul domnul 
deputat Iulian Iancu. 

Comisia a aprobat, în unanimitate, avizarea negativă a propunerii legislative. 
Cu proiectul de lege de la punctul 8 al ordinii de zi, proiect de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.117/2010 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri 
financiar-fiscale, comisia a fost sesizată pentru aviz la Comisia pentru buget, finanţe 
şi bănci. 

La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai Ministerului 
Finanţelor Publice. 

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege au luat cuvântul domnii 
deputaţi: Iulian Iancu şi Mircea Marin. 

Comisia a aprobat, în unanimitate, amânarea dezbaterii cu o săptămână pentru 
prezentarea unui punct de vedere al Ministerului Finanţelor Publice asupra 
amendamentului formulat de comisie. 

Cu propunerea legislativă de la punctul 9 al ordinii de zi, propunere legislativă 
privind reglementarea contractelor de întreţinere a infrastructurii rutiere din 
România, comisia a fost sesizată în fond. 

La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai Autoritatea 
Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice. 
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În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege au luat cuvântul domnii 
deputaţi: Iulian Iancu şi Robert Negoiţă. 

Comisia a aprobat, cu majoritate de voturi, avizarea negativă a propunerii 
legislative. 

Cu proiectul de lege de la punctul 10 al ordinii de zi, proiect de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.13/2008 pentru modificarea şi 
completarea Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.51/2006 şi a Legii 
serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr.241/2006, comisia a fost sesizată 
în fond. 

La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai Autoritatea 
Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice şi ai 
Ministerului Administraţiei şi Internelor. 

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege au luat cuvântul domnii 
deputaţi: Iulian Iancu, Doru Braşoan Leşe, Nicuşor Păduraru, George Ionescu, Istvan 
Antal şi Martin Eduard Stelian. 

Comisia a aprobat în unanimitate adoptarea proiectului de lege cu 
amendamente admise. 

Cu proiectul de lege de la punctul 11 al ordinii de zi, proiect de Lege pentru 
modificarea Legii energiei electrice nr.13/2007 şi a Legii gazelor nr.351/2004, 
comisia a fost sesizată în fond. 

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege a luat cuvântul domnul 
deputat Iulian Iancu care a arătat că dezbaterile vor continua la nivel de raportori.   

Timpul afectat şedinţei fiind epuizat, domnul preşedinte Iulian Iancu declară 
închise lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii. 

Şedinţele comisiei din datele de 13 şi 14 04.2011 au avut loc la nivel de 
raportori.  

 
 
 
 
 
 

Intocmit, 
Expert parlamentar 
Dr.Maria Cristina Bălănescu 
 

 


