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Proces Verbal 
încheiat în şedinţele comisiei din datele de 22, 23 şi 24 februarie 2011 

 
 

În data de 22.02.2011 a avut loc şedinţa comună a Comisiei pentru 
administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic, a Comisiei pentru 
buget, finanţe şi bănci şi a Comisia pentru industrii şi servicii pentru dezbaterea 
proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.105/2010 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare a infrastructurii 
(PL.x875/2010/2011) retrimis de Plenul Camerii Deputaţilor din 21 februarie 2011, 
în vederea reexaminării şi depunerii unui nou raport.  

Şedinţa comisiilor reunite a fost condusă de doamna preşedinte Sulfina Barbu, 
în conformitate cu ordinea de zi, care a fost votată în unanimitate.  

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

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege au luat cuvântul din partea 
Comisiei pentru industrii şi servicii, domnii deputaţi: Iulian Iancu şi Mircea Toader.   

În urma reexaminării, comisiile reunite au aprobat cu majoritate de voturi 
întocmirea unui raport suplimentar de adoptare a proiectului de lege, cu 
amendamente admise. 

Şedinţa comisiei din data de 22.02.2011 a continuat la nivel de raportori. 
 

Şedinţa comisiei din 23.02.2011 a fost condusă de Domnul  Preşedinte  
Iulian Iancu PSD+PC care constată că există cvorum şi propune comisiei 
dezbaterea proiectelor de lege înscrise pe Ordinea de zi, care a fost completată cu 
proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.82/2000 privind autorizarea operatorilor economici care desfăşoară activităţi de 
reparaţii, de reglare, de modificări constructive, de reconstrucţie a vehiculelor 
rutiere, precum şi de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz (PL.x552/2010) 
înscris pe ordinea de zi suplimentară, iar comisia aprobă în unanimitate. 

Cu proiectul de lege de la punctul 1 al ordinii de zi, proiect de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.100/2010 pentru modificarea 
Ordonanţei Guvernului nr.63/2001 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat în 
Construcţii – ISC, 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 Ministerului 
Administraţiei şi Internelor. 

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

Comisia a aprobat, în unanimitate, amânarea dezbaterii cu o săptămână pentru 
că nu s-au prezentat iniţiatorii actului normativ, respectiv reprezentanţii 
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Inspectoratului de Stat în Construcţii şi ai Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului. 

Cu proiectul de lege de la punctul  2 al ordinii de zi, proiect de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.43/2010 pentru modificarea unor 
acte normative în vederea reducerii sau simplificării administrative a unor 
autorizaţii/avize/proceduri ca urmare a măsurilor asumate de Guvernul României în 
cadrul Planului de simplificare aferent Memorandumului de înţelegere dintre 
Comunitatea Europeană şi România, semnat la Bucureşti şi la Bruxelles la 23 iunie 
2009, comisia a fost sesizată în fond. 

La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai Ministerului 
Culturii şi Patrimoniului Naţional şi ai Ministerului Economiei Comerţului şi 
Mediului de Afaceri. 

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

Comisia a aprobat, în unanimitate, amânarea dezbaterii cu o săptămână pentru 
a se prezenta la dezbateri şi Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul 
Energiei. 

Cu proiectul de lege de la punctul  3 al ordinii de zi, proiect de Lege privind 
rambursarea ratelor de capital pentru o cotă-parte din creditul acordat de Guvernul 
SUA în baza programului CCC - Legea publică nr.480/1992, precum şi a altor 
costuri externe aferente acestei cote-părţi, comisia a fost sesizată pentru 
reexaminarea raportului retrimis la comisie de plenul Camerei Deputaţilor. 

La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai             
Ministerului Economiei Comerţului şi Mediului de Afaceri. 

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

Comisia a aprobat, cu majoritate de voturi menţinerea raportului iniţial de 
respingere a proiectului de lege. 

Cu proiectul de lege de la punctul 4 al ordinii de zi, proiect de Lege pentru 
modificarea alineatului (2) al articolului 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.16/2001 privind gestionarea deşeurilor industriale reciclabile, 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, domnul deputat Mircea Marin 
în calitate de iniţiator, reprezentanţi ai Ministerului   Mediului şi Pădurilor sub 
conducerea domnului secretar de stat Anton Marin. 

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege au luat cuvântul domnii 
deputaţi: Iulian Iancu, Mircea Marin, Istvan Antal, Nicuşor Păduraru, Cristian 
Petrescu şi George Ionescu.   

Comisia a aprobat în unanimitate amânarea dezbaterii cu o săptămână pentru 
definitivarea amendamentelor, ţinând cont şi de punctul de vedere solicitat 
Ministerului Administraţiei şi Internelor pentru prezentarea unei situaţii la nivel 
naţional cu privire la fraudele comise în domeniu. 

Cu propunerea legislativă de la punctul  5 al ordinii de zi, propunere 
legislativă privind completarea art.6 din Legea Minelor nr.85/2003, publicată în 
Monitorul Oficial, Partea I, nr.197 din 27 martie 2003, cu modificările şi 
completările ulterioare, comisia a fost sesizată în fond. 
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La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai             
Ministerului Economiei Comerţului şi Mediului de Afaceri şi ai Agenţiei Naţionale 
pentru Resurse Minerale sub conducerea domnului preşedinte Alexandru Pătruţi. 

În cadrul dezbaterilor asupra propunerii legislative, au luat cuvântul domnii 
deputaţi: Iulian Iancu şi Istvan Antal. 

Comisia a aprobat, în unanimitate, respingerea propunerii legislative, cu 
preluarea, dacă va fi cazul, a prevederilor la dezbaterea pe fond în comisie a 
proiectului de modificare şi completare a Legii minelor nr.85/2003. 

Cu propunerea legislativă de la punctul  6 al ordinii de zi, propunere 
legislativă pentru modificarea Legii Minelor nr.85/2003, comisia a fost sesizată în 
fond. 

La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai             
Ministerului Economiei Comerţului şi Mediului de Afaceri şi ai Agenţiei Naţionale 
pentru Resurse Minerale sub conducerea domnului preşedinte Alexandru Pătruţi. 

În cadrul dezbaterilor asupra propunerii legislative, au luat cuvântul domnii 
deputaţi: Iulian Iancu şi Istvan Antal. 

Comisia a aprobat, în unanimitate, respingerea propunerii legislative, cu 
preluarea, dacă va fi cazul, a prevederilor din propunere la dezbaterea pe fond în 
comisie a proiectului de modificare şi completare a Legii minelor nr.85/2003. 

Cu proiectul de lege de la punctul  7 al ordinii de zi, proiect de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.20/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru 
aplicarea unitară a legislaţiei Uniunii Europene care armonizează condiţiile de 
comercializare a produselor, comisia a fost sesizată în fond. 

La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai             
Ministerului Economiei Comerţului şi Mediului de Afaceri. 

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege, au luat cuvântul domnii 
deputaţi: Iulian Iancu, Nicuşor Păduraru, Cristian Petrescu şi Istvan Antal. 

Comisia a aprobat, în unanimitate amânarea dezbaterii proiectului de lege cu 
două săptămâni, pentru reprezentarea ministerului la nivel de secretar de stat. 

Cu propunerea legislativă de la punctul  8 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 Ministerului 
Transporturilor şi Infrastructurii sub conducerea domnului secretar de stat Pistru 
Eusebiu şi ai SC CNADNR SA.   

În cadrul dezbaterilor asupra propunerii legislative, a luat cuvântul domnul  
deputat Iulian Iancu.  

Comisia a aprobat, în unanimitate amânarea dezbaterii propunerii legislative 
cu două săptămâni, la cererea iniţiatorului.  

Cu propunerea legislativă de la punctul 9 al ordinii de zi, propunere legislativă 
privind reglementarea accesului autovehiculelor pe aeroporturi în zona de deservire a 
terminalelor de plecări, comisia a fost sesizată în fond. 

La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, domnul deputat Cristian 
Adomniţei în calitate de iniţiator şi reprezentanţi ai Ministerului Transporturilor şi 
Infrastructurii sub conducerea domnului secretar de stat Pistru Eusebiu.   
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În cadrul dezbaterilor asupra propunerii legislative, au luat cuvântul domnii 
deputaţi: Iulian Iancu, Cristian Adomniţei, Istvan Antal, Nicuşor Păduraru, Cristian 
Petrescu şi Matei Brătianu. 

Comisia a aprobat, în unanimitate, amânarea cu o săptămână a dezbaterii, 
pentru a da posibilitatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii să elaboreze o 
normă care să conţină şi prevederile actului normativ dezbătut. 

Cu propunerea legislativă de la punctul 10 al ordinii de zi, propunere 
legislativă privind Programul Naţional de Autostrăzi şi Drumuri Expres (Rapide) 
pentru perioada 2011-2020 şi măsuri de reglementare a contractelor de antrepriză şi 
subantrepriză, comisia a fost sesizată în fond. 

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

În cadrul dezbaterilor asupra propunerii legislative, a luat cuvântul domnul  
deputat Iulian Iancu.  

Comisia a aprobat, în unanimitate, amânarea cu două săptămâni a dezbaterii, 
la cererea iniţiatorului. 

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 propunerii legislative, a luat cuvântul domnul  
deputat Iulian Iancu care a anunţat că dezbaterea va continua la nivel de raportori.  

Cu proiectul de lege de pe ordinea de zi suplimentară, comisia a fost sesizată 
în fond. 

La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, domnul deputat Iulian Iancu 
în calitate de iniţiator, şi reprezentanţi ai Ministerului Transporturilor şi 
Infrastructuriii  sub conducerea domnului secretar de stat Pistru Eusebiu. 

Comisia a aprobat, în unanimitate, amânarea cu două săptămâni a dezbaterii, 
la cererea iniţiatorului. 

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

 
Şedinţa comisiei din data de 24.02.2011 a avut loc la nivel de raportori. 
 
 
 
Intocmit, 
Expert parlamentar 
Dr.Maria Cristina Bălănescu 
 

 
 

 


