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Proces Verbal 
încheiat în şedinţele comisiei din datele de 15, 16 şi 17 februarie 2011 

 
 
 

Şedinţa comisiei din 15.02.2011 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, iar comisia aprobă în 
unanimitate. 

Cu proiectul de lege de la punctul 1 al ordinii de zi, proiect de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.22/2010 pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub 
presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil, 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 ISCIR  . 

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

Comisia a aprobat, în unanimitate, amânarea dezbaterii cu două săptămâni 
pentru a se formula pe baza răspunsurilor primite de la iniţiator, amendamentele care 
se impun. 

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 
Secretariatului General al Guvernului sub conducerea domnului secretar general 
adjunct Gati Ştefan, ai Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional sub 
conducerea domnului secretar de stat Vasile Timiş, ai Ministerului Economiei 
Comerţului şi Mediului de Afaceri, ai Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 
şi ai Ministerului Justiţiei. 

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege, au luat cuvântul domnii 
deputaţi: Iulian Iancu şi Clement Negruţ. 

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 pentru 
modificarea Legii energiei electrice nr.13/2007 şi a Legii gazelor nr.351/2004, 
comisia a fost sesizată în fond. 
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În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege, a luat cuvântul domnul  
deputat Iulian Iancu care a arătat că se va continua dezbaterea la nivel de raportori. 

Cu proiectul de lege de la punctul  4 al ordinii de zi, proiect de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.66/2009 pentru modificarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.217/2008 privind reluarea pentru anul 2009 a 
Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional, comisia a fost sesizată în 
fond. 

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

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

Cu proiectul de lege de la punctul  5 al ordinii de zi, proiect de Lege pentru 
ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Cipru privind 
transporturile rutiere internaţionale de persoane şi mărfuri, semnat la Bucureşti la 12 
iulie 2010, 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.   

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

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

Cu propunerea legislativă de la punctul 6 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, domnul senator Marius Sorin 
Ovidiu Bota în calitate de iniţiator şi reprezentanţi ai Ministerului Transporturilor şi 
Infrastructurii sub conducerea domnului secretar de stat Pistru Eusebiu.   

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

Comisia a aprobat, în unanimitate, amânarea cu o săptămână a dezbaterii, la 
cererea iniţiatorului. 

Cu propunerea legislativă de la punctul 7 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.   

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

Comisia a aprobat, în unanimitate, amânarea cu o săptămână a dezbaterii, la 
cererea iniţiatorului. 

Cu proiectul de lege de la punctul 8 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. 
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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, Istvan Antal şi Nicuşor Păduraru.   

Comisia a aprobat, în unanimitate, amânarea dezbaterii cu o săptămână pentru 
a se formula pe baza răspunsurilor primite de la iniţiator, amendamentele care se 
impun. 

 

Şedinţa comisiei din data de 16.02.2011 a fost condusă de domnul preşedinte 
Iulian Iancu, în conformitate cu ordinea de zi, care a fost aprobată în unanimitate. 

Cu proiectul de lege de la punctul 9 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 şi ai Ministerului Economiei 
Comerţului şi Mediului de Afaceri. 

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege au luat cuvântul domnii 
deputaţi: Iulian Iancu, Mircea Marin, Istvan Antal, Nicuşor Păduraru, Doru Braşoan 
Leşe şi Viorel Balcan.   

Comisia a aprobat în unanimitate amânarea dezbaterii cu o săptămână pentru 
definitivarea amendamentelor.  

Cu proiectul de lege de la punctul 10 al ordinii de zi, proiect de Lege pentru 
modificarea alin.(1) al art.15 din Legea nr.346/2004 privind stimularea înfiinţării şi 
dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, comisia a fost sesizată în fond. 

La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, domnul deputat Mircea Marin 
în calitate de iniţiator, reprezentanţi ai Ministerului Transporturilor şi Infrastructuriii  
sub conducerea domnului secretar de stat Pistru Eusebiu şi ai Ministerului 
Economiei Comerţului şi Mediului de Afaceri. 

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege au luat cuvântul domnii 
deputaţi: Iulian Iancu, Istvan Antal, Cristian Adomniţei şi Doru Braşoan Leşe.   

Comisia a aprobat în unanimitate aprobarea proiectului de lege cu 
amendamente admise şi respinse. 

Cu proiectele de lege de la punctele  11 şi 12 ale ordinii de zi, proiect de Lege 
privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor aparţinînd 
întreprinzătorilor tineri, debutanţi în afaceri şi proiect de Lege privind stimularea 
înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor aparţinând întreprinzătorilor tineri, 
debutanţi în afaceri care au acelaşi obiect de reglementare, comisia a fost sesizată în 
fond. 

La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai Fondului 
Naţional de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri. 

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



 4

In urma dezbaterilor membrii comisiei au hotărât, în unanimitate amânarea 
dezbaterii până la adoptarea de către Senat a OUG nr.6/2011, cu acelaşi obiect de 
reglementare. 

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

Şedinţa comisiei din data de 17.02.2011 a avut loc la nivel de raportori. 

 
 
 
 
 
Intocmit, 
Expert parlamentar 
Dr.Maria Cristina Bălănescu 
 

 
 


