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Proces Verbal 
pentru şedinţele comisiei din săptămâna 5 - 8 martie  2012 

 
 
 

Domnul  Preşedinte de şedinţă Alin Silviu Trăşculescu PD-L anunţă 
prezenţa pentru data de 6.03.2012, şi propune comisiei dezbaterea punctelor  înscrise 
pe Ordinea de zi, pentru care nu este necesară întrunirea cvorumului, iar la punctul 
„7. Diverse”, întâlnirea cu reprezentanţii Băncii Mondiale, aprobată de comisie în  
urmă cu două săptămâni, iar membrii prezenţi aprobă în unanimitate. 

Cu proiectul de lege de la punctul 4 al ordinii de zi, proiect de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.21/2011 privind unele măsuri 
pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului de supraveghere, comisia a fost 
sesizată în fond. 

La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai Consiliului 
Concurenţei. 

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege a luat cuvântul domnul 
deputat Alin Silviu Trăşculescu.  

Membrii comisiei au hotărât, amânarea dezbaterii cu o săptămână la cererea 
iniţiatorului. 

Cu proiectul de lege de la punctul 5 de pe ordinea de zi, proiect de Lege 
privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.7/2010 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor, comisia 
a fost sesizată în fond. 

La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai Ministerului 
Afacerilor Europene sub conducerea domului secretar de stat Radu Răzvan Horaţiu 
şi ai Ministerului Administraţiei şi Internelor. 

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege au luat cuvântul domnii 
deputaţi: Alin Silviu Trăşculescu, Istvan Antal, Mircea Marin, Mircea Toader, Doru 
Braşoan Leşe şi Viorel Balcan.  

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au dezbătut raportul cu amendamente 
până la art.37 şi au hotărât continuarea dezbaterii la nivel de raportori deoarece au 
fost depuse noi amendamente. 

La punctul 7 de pe ordinea de zi, domnul preşedinte de şedinţă Alin Silviu 
Trăşculescu dă cuvântul domnului deputat Nicuşor Păduraru care prezintă invitaţii, 
reprezentanţi ai Băncii Mondiale, respectiv:  domnul Roy Sudharshan Canagarajah, 
economist şef pentru România, Departamentul pentru Management Economic al 
Regiunii Europa şi Asia Centrală; domnul Kari Nyman, specialist senior pentru 
Sectorul Energie, Europa şi Asia Centrală, domnul Cătălin Păuna, Economist Senior, 
Biroul Băncii Mondiale în România şi domnul Andrei Dirlău, interpret/traducător.  

Reprezentanţii Băncii Mondiale au prezentat comisiei materialul alcătuit de 
Banca Mondială şi înaintat membrilor comisiei, „Retrospectivă asupra sectorului 
energetic în Europa de Est şi Asia Centrală – Reforma Energetică în România”.  
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În cadrul dezbaterilor asupra materialului prezentat, au luat cuvântul domnii 
deputaţi: Alin Silviu Trăşculescu, Nicuşor Păduraru, Adrian Gurzău, Doru Braşoan 
Leşe şi Istvan Antal.  

Întrucât timpul afectat dezbaterilor în comisie s-a epuizat, domnul preşedinte 
de şedinţă Alin Silviu Trăşculescu sistează lucrările comisiei. 

 

Domnul  Preşedinte de şedinţă Alin Silviu Trăşculescu PD-L constată că 
există cvorum, pentru data de 7.03.2012 şi propune comisiei dezbaterea proiectelor 
de lege înscrise pe Ordinea de zi, iar comisia aprobă în unanimitate. 

Cu propunerea de regulament de la punctul 1 de pe Ordinea de zi, Propunere 
de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind orientările 
Uniunii pentru dezvoltarea reţelei transeuropene de transport comisia a fost sesizată 
pentru examinarea fondului. 

La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai Ministerului 
Transporturilor şi Infrastructurii sub conducerea domnului secretar de stat Eusebiu 
Pistru.  

În cadrul dezbaterilor asupra propunerii de regulament a luat cuvântul domnul 
deputat Alin Silviu Trăşculescu.  

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, în unanimitate, adoptarea 
unui proiect de opinie. 

Cu comunicarea de la punctul 2 de pe Ordinea de zi, Comunicare - 
Infrastructuri europene integrate pentru stimularea creşterii, comisia a fost sesizată 
pentru examinarea fondului. 

La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai Ministerului 
Transporturilor şi Infrastructurii sub conducerea domnului secretar de stat Eusebiu 
Pistru.  

În cadrul dezbaterilor asupra comunicării a luat cuvântul domnul deputat Alin 
Silviu Trăşculescu.  

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, în unanimitate, adoptarea 
unui proiect de opinie. 

Cu propunerea de directivă de la punctul 3 de pe Ordinea de zi, Propunere de 
Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 
2005/36/CE privind recunoaşterea calificărilor profesionale şi a Regulamentului 
privind cooperarea administrativă prin intermediul sistemului de informare al pieţei 
interne, comisia a fost sesizată pentru verificarea principiului subsidiarităţii. 

În cadrul dezbaterilor asupra propunerii de directivă a luat cuvântul domnul 
deputat Alin Silviu Trăşculescu.  

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, în unanimitate, adoptarea 
unui proces verbal prin care se constată că propunerea de directivă respectă 
principiul subsidiarităţii.  

Cu propunerea legislativă de la punctul 6 de pe ordinea de zi, propunere 
legislativă privind exercitarea profesiei de inginer constructor cu drept de liberă 
practică, precum şi înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Camerei Inginerilor din 
domeniul Construcţiilor din România, comisia a fost sesizată în fond. 

La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi Turismului sub conducerea domnului secretar de stat Eugen 
Curteanu şi domnii Popp Traian şi Ioniţă Petre -  AICPS. 
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În cadrul dezbaterilor asupra propunerii legislative au luat cuvântul domnii 
deputaţi: Alin Silviu Trăşculescu, Sorin Zamfirescu, Emil Bostan,  Istvan Antal şi 
Mircea Marin. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, în unanimitate, adoptarea 
proiectului de lege cu amendamente admise. 

Întrucât ordinea de zi s-a epuizat, domnul preşedinte de şedinţă Alin Silviu 
Trăşculescu sistează lucrările comisiei. 

 
Şedinţa comisiei din data de 8 martie a avut loc la nivel de raportori.  

 
 
 
 
Intocmit, 
Consilier parlamentar, 
Dr.Fiz.Maria Cristina Bălănescu 
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