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Proces Verbal 
pentru şedinţele comisiei din săptămâna 2 – 5 mai  2011 

 
 
 

Şedinţa comisiei din 03.05.2011 a fost condusă de Domnul  Preşedinte  
Iulian Iancu PSD care constată că există cvorum şi propune comisiei dezbaterea 
proiectelor de lege înscrise pe Ordinea de zi, iar comisia aprobă în unanimitate. 
Domnul preşedinte Iulian Iancu propune ca dezbaterea să inceapă cu pct.16 de pe 
ordinea de zi.  

Cu proiectul de lege de la punctul 16 al ordinii de zi, proiect de Lege pentru 
modificarea art.3 din Legea gazelor nr.351/2004, 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 de 
Reglementare în domeniul Energiei sub conducerea domnului vicepreşedinte Eugen 
Georgescu. 

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

Comisia a aprobat, în unanimitate, adoptarea proiectului de lege, în forma 
aprobată de Senat. 

Cu propunerea legislativă de la punctul  15 al ordinii de zi, propunere 
legislativă pentru modificarea şi completarea Legii gazelor nr.351/2004, 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 de 
Reglementare în domeniul Energiei sub conducerea domnului vicepreşedinte Eugen 
Georgescu. 

În cadrul dezbaterilor asupra propunerii legislative au luat cuvântul domnii 
deputaţi: Iulian Iancu, Nicuşor Păduraru, Robert Negoiţă, Eduard Martin, Olosz 
Gergely, Dumitru Chiriţă, Istvan Antal, Cristian Adomniţei, Relu Fenechiu, Matei 
Brătianu şi Clement Negruţ.   

Comisia a aprobat, cu majoritate de voturi, amânarea dezbaterii cu două 
săptămâni la cererea grupurilor parlamentare PD-L şi UDMR. 

Timpul afectat şedinţei fiind epuizat, domnul preşedinte Iulian Iancu anunţă 
reluarea dezbaterii în următoarea zi cerând invitaţilor prezenţi pentru proiectele de 
lege şi propunerile legislative programate a fi dezbătute, să se prezinte la dezbateri la 
şedinţa din 4 mai 2011.  

 
Şedinţele comisiei din datele de 04 şi 05 mai 2011 au avut loc la nivel 

de raportori, după anunţul preşedintelui comisiei, Iulian Iancu, privind cererea 
formulată de Ministerul Economiei Comerţului şi Mediului de Afaceri de a amâna 
dezbaterea la celelalte punctele 1 şi 2 de pe ordinea de zi, propunere legislativă 
pentru completarea Legii Minelor nr.85/2003 cu modificările şi completările 
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ulterioare şi proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii minelor 
nr.85/2003 cu o săptămână pentru definitivarea amendamentelor, cererea formulată 
de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, de a amâna dezbaterea la punctele 
3  la 10 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; 
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; proiect de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvenului nr.18/2009 privind creşterea performanţei 
energetice a blocurilor de locuinţe; propunere legislativă pentru modificarea art.8 al 
Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.174/2002 privind instituirea măsurilor 
speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate; propunere 
legislativă pentru modificarea art.13 şi art.14 ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţă; 
propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.18 din 4 martie 2009 privind creşterea performanţei energetice a 
blocurilor de locuinţe; propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de 
Urgenţă nr.18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe 
şi propunere legislativă pentru completarea art.6 din Ordonanţa de urgenţă 
nr.18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, cu o 
săptămână pentru definitivarea amendamentelor, precum şi amânarea cu o săptămână 
a dezbaterii la punctele 11 la 14, proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.122/2010 privind stabilirea sancţiunilor aplicabile pentru 
încălcarea prevederilor Regulamentului (CE) nr.1272/2008 al Parlamentului 
European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi 
ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a directivelor 
67/548/CEE şi 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) 
nr.1907/2006; proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.119/2010 privind regimul de control al operaţiunilor cu produse cu dublă 
utilizare;, proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.7/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr.350/2001 privind amenajarea 
teritoriului şi urbanismul; şi proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.8/2011 pentru modificarea şi completarea legislaţiei cu privire la 
eliberarea, gestionarea şi monitorizarea documentelor de călătorie acordate 
pensionarilor, veteranilor de război şi văduvelor de război şi 17, 18, Planul 2011 
pentru eficienţă energetică şi propunere de Directivă a Parlamentului European şi a 
Consiliului privind contractele de credit pentru proprietăţi rezidenţiale, la cererea 
iniţiatorilor. 
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