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Proces Verbal 
încheiat în şedinţele comisiei din 29-30  septembrie 2010 

 
 
 
Domnul  Preşedinte de şedinţă Robert Negoiţă PSD constată că există 

cvorum şi propune comisiei dezbaterea actelor normative înscrise pe Ordinea de 
zi, cu adăugarea la punctul 22 Diverse a propunerii legislative privind unele 
măsuri prealabile lucrărilor de construcţie de reţele de transport şi distribuţie 
energie electrică, iar comisia votează în unanimitate.  

Cu proiectul de lege de la punctul 4 al ordinii de zi, proiect de Lege pentru 
modificarea Legii nr.111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, 
autorizarea şi controlul activităţilor nucleare comisia a fost sesizată în fond. 

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege a luat cuvântul domnul 
deputat Robert Negoiţă care a propus amânarea dezbaterii cu o săptămână, 
deoarece nu s-au prezentat iniţiatorii.  

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât în unanimitate  
amânarea dezbaterii cu o săptămână. 

Cu proiectul de lege de la punctul 5 al ordinii de zi, proiect de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.50/2010 privind contractele de 
credit pentru consumatori comisia a fost sesizată pentru aviz la Comisia pentru 
buget, finanţe şi bănci, care a fost sesizată pentru dezbatere în fond. 

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege a luat cuvântul domnul 
deputat Robert Negoiţă care a propus amânarea dezbaterii cu o săptămână, la 
cererea iniţiatorului.  

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât în unanimitate  
amânarea dezbaterii la cererea iniţiatorilor. 

Cu proiectul de lege de la punctul 6 al ordinii de zi, proiect de Lege 
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.58/2010 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal şi alte măsuri 
financiar-fiscale comisia a fost sesizată pentru aviz la Comisia pentru buget, 
finanţe şi bănci, care a fost sesizată pentru dezbatere în fond. 

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

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege a luat cuvântul domnul 
deputat Robert Negoiţă.  

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât în unanimitate 
aprobarea proiectului de lege în forma adoptată de Senat.  

Cu proiectul de lege de la punctul 7 al ordinii de zi, proiect de Lege pentru 
modificarea Legii nr.296/2004 privind Codul consumului comisia a fost sesizată 
pentru dezbatere în fond. 

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege a luat cuvântul domnul 
deputat Robert Negoiţă care a propus amânarea dezbaterii cu o săptămână, la 
cererea iniţiatorului.  
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În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât în unanimitate  
amânarea dezbaterilor la cererea iniţiatorilor. 

Cu proiectul de lege de la punctul 8 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.241/2006comisia a fost sesizată pentru dezbatere în fond. 

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege au luat cuvântul domnii 
deputaţi Robert Negoiţă şi Doru Braşoan Leşe.  

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât în unanimitate  
amânarea dezbaterii şi organizarea unei dezbateri publice în data de 06.10.2010 
ora 9, care va  avea loc în sala „Drepturilor omului” a Parlamentului, cu invitarea 
tuturor celor interesaţi şi care au propuneri de amendamente. 

Cu actele normative de la punctele 9-21 ale ordinii de zi, proiect de Lege 
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.69/2007 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 
privind circulaţia pe drumurile publice;   propunere legislativă privind 
modificarea şi completarea Legii 49/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice; 
propunere legislativă pentru modificarea art.118 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice; proiect de Lege 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice; proiect de Lege pentru 
modificarea alin.(1) al art.14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 
privind circulaţia pe drumurile publice; propunere legislativă pentru modificarea 
şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind 
circulaţia pe drumurile publice; proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.146/2008 pentru modificarea art.111 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice; 
propunere legislativă pentru modificarea art.118 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; proiect de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.9/2009 pentru completarea art.103 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile 
publice; propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.6 din 9 
ianuarie 2007 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.63/2006 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice;   propunere legislativă de 
modificare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia 
pe drumurile publice; proiect de Lege pentru completarea art.23 din Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice; 
propunere legislativă privind modificarea art.59 alin.(4) din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, care 
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au acelaşi obiect de reglementare, comisia a fost sesizată pentru dezbatere în 
fond. 

În cadrul dezbaterilor asupra actelor normative au luat cuvântul domnii 
deputaţi Robert Negoiţă, Doru Braşoan Leşe, Dumitru Chiriţă şi Silviu Prigoană.  

În urma dezbaterilor,  membrii comisiei au hotărât în unanimitate 
aprobarea unor amendamente la punctul 9 al ordinii de zi, amânarea dezbaterii 
asupra  actelor normative de la punctele 11, 15-18 şi 20 de pe ordinea de zi şi 
întocmirea raportelor de respingere asupra actelor normative de la punctele 10, 
12,13,14, 19 şi 21 de pe ordinea de zi. 

Cu punctul 22 al ordinii de zi, propunere legislativă privind unele măsuri 
prealabile lucrărilor de construcţie de reţele de transport şi distribuţie energie 
electrică, comisia a fost sesizată împreună cu Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi, pentru reexaminarea raportului. 

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege au luat cuvântul domnii 
deputaţi Robert Negoiţă şi Doru Braşoan Leşe.  

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât în unanimitate 
aprobarea raportului asupra propunerii legislative în forma adoptată iniţial de 
către cele două comisii. 

Şedinţa comisiei din data de 30 septembrie 2010 a avut loc la nivel de 
raportori. 
 

 
 
 
 

Intocmit, 
Expert Parlamentar, 
Dr.Fiz.Maria Cristina Bălănescu 
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