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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
CAMERA  DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru industrii si servicii 
         

 

           Bucureşti, 23.05.2011 

 

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 

pentru şedinţele comisiei din săptămâna 16 – 19 mai  2011 

 

 

  I. Comisia pentru industrii şi servicii şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 17, 

18  şi 19 mai  2011, cu următoarea ordine de zi: 

1. Proiect de lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative în  

vederea îmbunătăţirii activităţii de valorificare a bunurilor sechestrate sau după caz, 

intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului (P.L.x 199/2011). 

2. 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 (P.L.x 187/2011). 

3. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.339/2005 

privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope 

(P.L.x 213/2011). 

4. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr.38/2002 privind întocmirea şi finanţarea studiilor pedologice şi 

agrochimice şi finanţarea Sistemului naţional de monitorizare sol-teren pentru agricultură, 

precum şi sol-vegetaţie forestieră pentru silvicultură (P.L.x 212/2011). 

5.  Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii gazelor 

nr.351/2004 (P.L.x 174/2010). 

6. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvenului 

nr.18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe (P.L.x 

220/2009). 

7. 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 (P.L.x 249/2009). 
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8. 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 (P.L.x 653/2009). 

9. 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 (P.L.x 151/2010). 

10. Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de Urgenţă 

nr.18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe (P.L.x 

479/2010). 

11. Propunere legislativă pentru completarea art.6 din Ordonanţa de 

urgenţă nr.18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe 

(P.L.x 773/2010). 

12. Propunere legislativă pentru completarea Legii Minelor nr.85/2003 cu 

modificările şi completările ulterioare (P.L.x 36/2011). 

13. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii minelor 

nr.85/2003 (P.L.x 549/2009). 

14. 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 (P.L.x 700/2010). 

15. 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 (P.L.x 715/2010). 

16.  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 (P.L.x 141/2011). 

17. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.119/2010 privind regimul de control al operaţiunilor cu produse cu dublă utilizare (P.L.x 

143/2011). 

18. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.15/2011 pentru modificarea şi completarea unor acte normative (P.L.x194/2011). 

19. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.4/2011 

pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr.19/1997 privind transporturile 

(P.L.x176/2011). 
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20. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor de 

transport public local nr.92/2007 (P.L.x731/2010). 

21. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea art.14 din Ordonanţa 

Guvernului nr.78/2000 privind omologarea, eliberarea cărţii de identitate şi certificarea 

autenticităţii vehiculelor rutiere în vederea comercializării, înmatriculării sau înregistrării 

acestora în România (P.L.x110/2011). 

22. Planul 2011 pentru eficienţă energetică. 

23. Diverse. 

 

La lucrările comisiei din 17 mai 2011 au fost prezenţi: 

1. Dep.Iancu Iulian – PSD – Preşedinte 

2. Dep.Zamfirescu Sorin Ştefan – PD-L (a înlocuit pe domnul deputat 

Boureanu Cristian Alexandru – PD-L – Vicepreşedinte) 

3. Dep.Negoiţă Robert Sorin - PSD – Vicepreşedinte 

4. Dep.Adomniţei Cristian Mihai – PNL – Secretar 

5. Dep.Marin Mircea – PD-L – Secretar 

6. Dep.Antal Istvan – UDMR 

7. Dep.Balcan Viorel – PD-L 

8. Dep.Bode Lucian – PD-L 

9. Dep.Bostan Emil – Independent 

          10. Dep.Brătianu Matei Radu - PSD 

          11. Dep.Chiriţă Dumitru - PSD 

  12. Dep.Dolineaschi Andrei - PSD 

  13. Dep.Ionescu George – PD-L 

  14. Dep.Jolţa Nicolae – PNL 

  15.Dep.Leşe Doru Braşoan – PD-L 

  16.Dep.Manolescu Oana – Minorităţi 

  17.Dep. Martin Eduard Stelian PSD 

18.Dep.Mazilu Constantin - Independent 

19.Dep.Negruţ Clement – PD-L 

20. Dep.Olosz Gergely – UDMR 

  21.Dep.Păduraru Nicuşor – PD-L 

                     22. Dep.Petrescu Cristian – PD-L 

  23. Dep.Potor Călin - PNL 

24.Dep.Rizea Cristian - PSD 

25.Dep.Roman Gheorghe – PD-L 

26.Dep.Toader Mircea-Nicu – PD-L 
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27.Dep.Trăşculescu Alin Silviu – PD-L 

  28.Dep.Ţîmpău Radu Bogdan – PNL 

 

La lucrările şedinţei au lipsit: 

1. Dep.Fenechiu Relu - PNL 

 

La lucrările comisiei din 18 mai 2011 au fost prezenţi: 

1. Dep.Iancu Iulian – PSD – Preşedinte 

2. Dep.Zamfirescu Sorin Ştefan – PD-L (a înlocuit pe domnul deputat 

Boureanu Cristian Alexandru – PD-L – Vicepreşedinte) 

3. Dep.Negoiţă Robert Sorin - PSD – Vicepreşedinte 

4. Dep.Adomniţei Cristian Mihai – PNL – Secretar 

5. Dep.Marin Mircea – PD-L – Secretar 

6. Dep.Antal Istvan – UDMR 

7. Dep.Balcan Viorel – PD-L 

8. Dep.Bode Lucian – PD-L 

9. Dep.Bostan Emil – Independent 

          10. Dep.Brătianu Matei Radu - PSD 

          11. Dep.Chiriţă Dumitru - PSD 

  12. Dep.Dolineaschi Andrei - PSD 

  13. Dep.Ionescu George – PD-L 

  14. Dep.Jolţa Nicolae – PNL 

  15.Dep.Leşe Doru Braşoan – PD-L 

  16.Dep.Manolescu Oana – Minorităţi 

  17.Dep. Martin Eduard Stelian PSD 

18.Dep.Mazilu Constantin - Independent 

19.Dep.Negruţ Clement – PD-L 

20.Dep.Păduraru Nicuşor – PD-L 

                     21. Dep.Petrescu Cristian – PD-L 

  22. Dep.Potor Călin - PNL 

23.Dep.Rizea Cristian - PSD 

24.Dep.Roman Gheorghe – PD-L 

25.Dep.Toader Mircea-Nicu – PD-L 

26.Dep.Trăşculescu Alin Silviu – PD-L 

  27.Dep.Ţîmpău Radu Bogdan – PNL 
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La lucrările şedinţei au lipsit: 

1. Dep.Fenechiu Relu - PNL 

2. Dep.Olosz Gergely – UDMR 

 

La lucrările comisiei din 19 mai 2011 au fost prezenţi: 

1. Dep.Iancu Iulian – PSD – Preşedinte 

2. Dep.Negoiţă Robert Sorin - PSD – Vicepreşedinte 

3. Dep.Adomniţei Cristian Mihai – PNL – Secretar 

4. Dep.Marin Mircea – PD-L – Secretar 

5. Dep.Antal Istvan – UDMR 

6. Dep.Balcan Viorel – PD-L 

7. Dep.Bode Lucian – PD-L 

8. Dep.Bostan Emil – Independent 

9. Dep.Boureanu Cristian Alexandru – PD-L 

          10. Dep.Brătianu Matei Radu - PSD 

          11. Dep.Chiriţă Dumitru - PSD 

  12. Dep.Dolineaschi Andrei – PSD 

13. Dep.Fenechiu Relu - PNL 

  14. Dep.Ionescu George – PD-L 

  15. Dep.Jolţa Nicolae – PNL 

  16.Dep.Leşe Doru Braşoan – PD-L 

  17.Dep.Manolescu Oana – Minorităţi 

  18.Dep. Martin Eduard Stelian PSD 

19.Dep.Mazilu Constantin - Independent 

20.Dep.Negruţ Clement – PD-L 

21.Dep.Păduraru Nicuşor – PD-L 

                     22. Dep.Petrescu Cristian – PD-L 

  23. Dep.Potor Călin - PNL 

24.Dep.Rizea Cristian - PSD 

25.Dep.Roman Gheorghe – PD-L 

26.Dep.Toader Mircea-Nicu – PD-L 

27.Dep.Trăşculescu Alin Silviu – PD-L 

  28.Dep.Ţîmpău Radu Bogdan – PNL 

 

La lucrările şedinţei au lipsit: 

1.Dep.Olosz Gergely – UDMR 
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II. Şedinţa comisiei din data de 17.05.2011 a fost condusă de domnul 

preşedinte Iulian Iancu, în conformitate cu ordinea de zi, la care propune ca la punctul 23 

Diverse, să fie incluse două proiecte de lege, respectiv: „Propunerea de Directivă a 

Parlamentului European şi a Consiliului privind contractele de credit pentru societăţi 

rezidenţiale” şi „Raportul asupra proiectului 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, 

(P.L.x552/2010), care a fost aprobată în unanimitate.  

 Cu proiectul de lege de la punctul 1 al ordinii de zi, comisia a fost sesizată 

pentru aviz la Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi la Comisia pentru buget, finanţe 

şi bănci. 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 28 deputaţi din totalul de 29 deputaţi 

membri ai comisiei. 

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

Finanţelor Publice. 

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege au luat cuvântul domnii 

deputaţi: Iulian Iancu şi Istvan Antal.   

Comisia a aprobat, în unanimitate, amânarea dezbaterii asupra proiectului 

de lege cu o săptămână pentru definitivarea amendamentelor formulate împreună cu 

iniţiatorul.  

Cu proiectul de lege de la punctul 2 al ordinii de zi, comisia a fost sesizată 

pentru aviz la Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 

ecologic. 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 28 deputaţi din totalul de 29 deputaţi 

membri ai comisiei. 

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

Dezvoltării Regionale şi Turismului sub conducerea domnului secretar de stat Eugen 

Curteanu, ai Ministerului Mediului şi Pădurilor sub conducerea domnului secretar de stat 

Anton Marin şi ai Ministerului Administraţiei şi Internelor. 

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege au luat cuvântul doamna 

deputat Oana Manolescu şi domnii deputaţi: Iulian Iancu, Nicuşor Păduraru, Clement 

Negruţ, Gh.Zoicaş şi Mircea Marin.   

Comisia a aprobat, în unanimitate, avizarea favorabilă a proiectului de lege 

cu amendamente admise. 

Cu proiectul de lege de la punctul 3 al ordinii de zi, comisia a fost sesizată 

pentru aviz la Comisia pentru sănătate şi familie. 
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La lucrările comisiei au fost prezenţi 28 deputaţi din totalul de 29 deputaţi 

membri ai comisiei. 

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege a luat cuvântul domnul  

deputat Iulian Iancu care a propus comisiei amânarea dezbaterii cu o săptămână 

deoarece au fost înaintate comisiei mai multe propuneri legislative cu acelaşi obiect de 

reglementare.   

Comisia a aprobat, în unanimitate, amânarea dezbaterii asupra proiectului 

de lege cu o săptămână pentru analizarea tuturor propunerilor legislative care au acelaşi 

obiect de reglementare. 

Cu proiectul de lege de la punctul 4 al ordinii de zi, comisia a fost sesizată 

pentru aviz la Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 

specifice 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 28 deputaţi din totalul de 29 deputaţi 

membri ai comisiei. 

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege a luat cuvântul domnul  

deputat Iulian Iancu care a propus comisiei amânarea dezbaterii cu o săptămână 

deoarece nu s-au prezentat reprezentanţii Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.   

Comisia a aprobat, în unanimitate, amânarea dezbaterii asupra proiectului 

de lege cu o săptămână pentru a se prezenta reprezentanţii Ministerului Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale.   

Cu propunerea legislativă de la punctul  5 al ordinii de zi, comisia a fost 

sesizată în fond. 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 28 deputaţi din totalul de 29 deputaţi 

membri ai comisiei. 

În cadrul dezbaterilor asupra propunerii legislative au luat cuvântul domnii 

deputaţi: Iulian Iancu, Istvan Antal, Nicuşor Păduraru, Mircea Toader, Olosz Gergely,  

Zoicaş Gh., Clement Negruţ, Doru Braşoan Leşe, Mircea Marin, Alin Trăşculescu, Radu 

Ţâmpău şi Cristian Petrescu .   

Comisia a aprobat, amânarea dezbaterii la cererea Grupurilor parlamentare 

PD-L şi UDMR, până la definitivarea unui punct de vedere comun împreună cu 

reprezentanţii Guvernului.  

Cu proiectul de lege şi propunerile legislative de la punctele 6-11 de pe 

ordinea de zi, care au acelaşi obiect de reglementare,  comisia a fost sesizată în fond.  

La lucrările comisiei au fost prezenţi 28 deputaţi din totalul de 29 deputaţi 

membri ai comisiei. 
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La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai Ministerului 

Dezvoltării Regionale şi Turismului sub conducerea domnului secretar de stat Eugen 

Curteanu şi ai Ministerului Administraţiei şi Internelor. 

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege au luat cuvântul doamna 

deputat Oana Manolescu şi domnii deputaţi: Iulian Iancu, Clement Negruţ, Gh.Zoicaş şi 

Mircea Marin.   

Comisia a aprobat, în unanimitate, respingerea propunerilor legislative de la 

punctele 7-11 şi a început dezbaterea pe articole asupra proiectului de lege de la punctul 

6 de pe ordinea de zi. 

Timpul afectat şedinţei fiind epuizat, domnul preşedinte Iulian Iancu anunţă 

reluarea dezbaterii în următoarea zi.  

 

II Şedinţa comisiei din data de 18 mai 2011 a fost condusă de domnul 

preşedinte Iulian Iancu, în conformitate cu ordinea de zi, la care a propus introducerea la 

punctul 23 Diverse a proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.129/2010 pentru prorogarea aplicării dispoziţiilor art.4 din Ordonanţa 

Guvernului nr.41/1998 privind taxele în domeniul protecţiei industriale şi regimul de 

utilizare al acestora, PLx134/2011, care a fost aprobată în unanimitate.  

Cu proiectul de lege şi propunerea legislativă de la punctele 12-13 de pe 

ordinea de zi, care au acelaşi obiect de reglementare,  comisia a fost sesizată în fond.  

La lucrările comisiei au fost prezenţi 27 deputaţi din totalul de 29 deputaţi 

membri ai comisiei. 

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

Economiei Comerţului şi Mediului de Afaceri, ai Agenţiei Naţionale pentru Resurse 

Minerale sub conducerea domnului preşedinte Alexandru Pătruţi, ai Ministerului Culturii şi 

Patrimoniului Naţional sub conducerea domnului secretar de stat Vasile Timiş şi ai 

Ministerului Administraţiei şi Internelor. 

În cadrul dezbaterilor asupra proiectelor de lege a luat cuvântul domnul  

deputat Iulian Iancu care a propus comisiei amânarea dezbaterii cu două săptămâni 

pentru definitivarea amendamentelor. 

Cu propunerile legislative de la punctele 14-15 de pe ordinea de zi, care au 

acelaşi obiect de reglementare,  comisia a fost sesizată în fond.  

La lucrările comisiei au fost prezenţi 27 deputaţi din totalul de 29 deputaţi 

membri ai comisiei.  

La dezbateri au participat, în calitate iniţiator domnul deputat Sorin 

Zamfirescu şi în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
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Turismului şi ai Asociaţiei Generale a Inginerilor din România sub conducerea domnului 

preşedinte Mihăiţă Mihai. 

În cadrul dezbaterilor generale asupra propunerilor legislative au luat 

cuvântul domnii deputaţi: Iulian Iancu, Sorin Zamfirescu, Nicuşor Păduraru, Mircea 

Toader, Mircea Marin şi Alin Trăşculescu.   

Comisia a hotărât în unanimitate continuarea dezbaterilor la nivel de 

raportori, cu toţi factorii implicaţi pentru definitivarea raportului. 

Cu proiectul de lege de la punctul 16 al ordinii de zi, comisia a fost sesizată 

pentru raport comun împreună cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi. 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 27 deputaţi din totalul de 29 deputaţi 

membri ai comisiei. 

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

Mediului şi Pădurilor sub conducerea domnului secretar de stat Anton Marin. 

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege a luat cuvântul domnul  

deputat Iulian Iancu. 

Comisia a aprobat, în unanimitate, avizarea favorabilă în fond a proiectului 

de lege în forma adoptată de Senat. 

Cu proiectul de lege de la punctul 17 al ordinii de zi, comisia a fost sesizată 

pentru raport comun împreună cu Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă 

naţională. 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 27 deputaţi din totalul de 29 deputaţi 

membri ai comisiei. 

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

Afacerilor Externe sub conducerea domnului secretar de stat Anton Niculescu şi ai 

Serviciului Român de Informaţii. 

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege a luat cuvântul domnul  

deputat Iulian Iancu. 

Comisia a aprobat, în unanimitate, avizarea favorabilă în fond a proiectului 

de lege cu amendamente admise. 

Cu proiectul de lege de la punctul 18 al ordinii de zi, comisia a fost sesizată 

pentru aviz la Comisia pentru buget, finanţe şi bănci. 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 27 deputaţi din totalul de 29 deputaţi 

membri ai comisiei. 

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

Transporturilor şi Infrastructurii. 

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege a luat cuvântul domnul  

deputat Iulian Iancu. 
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Comisia a aprobat, în unanimitate, avizarea favorabilă a proiectului de lege 

în forma adoptată de Senat. 

Cu proiectul de lege de la punctul 19 al ordinii de zi, comisia a fost sesizată 

în fond. 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 27 deputaţi din totalul de 29 deputaţi 

membri ai comisiei. 

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

Transporturilor şi Infrastructurii. 

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege au luat cuvântul domnii  

deputaţi: Iulian Iancu şi Mircea Marin. 

Comisia a aprobat, în unanimitate, avizarea favorabilă în fond a proiectului 

de lege în forma adoptată de Senat. 

Cu proiectul de lege de la punctul 20 al ordinii de zi, comisia a fost sesizată 

în fond. 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 27 deputaţi din totalul de 29 deputaţi 

membri ai comisiei. 

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

Transporturilor şi Infrastructurii. 

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege au luat cuvântul domnii  

deputaţi: Iulian Iancu şi Mircea Marin. 

Comisia a aprobat, în unanimitate, amânarea dezbaterii cu o săptămână 

pentru definitivarea amendamentelor. 

Cu proiectul de lege de la punctul 21 al ordinii de zi, comisia a fost sesizată 

în fond. 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 27 deputaţi din totalul de 29 deputaţi 

membri ai comisiei. 

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

Transporturilor şi Infrastructurii. 

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege au luat cuvântul domnii  

deputaţi: Iulian Iancu şi Mircea Toader. 

Comisia a aprobat, în unanimitate, avizarea favorabilă în fond a proiectului 

de lege în forma adoptată de Senat. 

Cu „Planul 2011 pentru eficienţă energetică” de la punctul 22 al ordinii de zi, 

comisia a fost sesizată pentru examinarea fondului. 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 27 deputaţi din totalul de 29 deputaţi 

membri ai comisiei. 
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La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai Agenţiei 

Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei. 

În cadrul dezbaterilor asupra „Planului 2011 pentru eficienţă energetică” au 

luat cuvântul domnii  deputaţi: Iulian Iancu şi Nicuşor Păduraru. 

Comisia a aprobat în unanimitate opinia favorabilă asupra celor solicitate. 

Cu „Propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului 

privind contractele de credit pentru societăţi rezidenţiale”, de la punctul 23 al ordinii de zi, 

comisia a fost sesizată pentru examinarea fondului şi verificarea respectării principiului 

subsidiarităţii. 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 27 deputaţi din totalul de 29 deputaţi 

membri ai comisiei. 

La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai Băncii 

Naţionale a României. 

În cadrul dezbaterilor asupra „Propunerii de Directivă a Parlamentului 

European şi a Consiliului privind contractele de credit pentru societăţi rezidenţiale”, au 

luat cuvântul domnii  deputaţi: Iulian Iancu şi Mircea Toader. 

Comisia a aprobat în unanimitate opinia favorabilă asupra celor solicitate. 

Cu „Raportul asupra proiectului 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, 

(P.L.x552/2010), de la punctul 23 al ordinii de zi, comisia a fost sesizată pentru 

reexaminare. 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 27 deputaţi din totalul de 29 deputaţi 

membri ai comisiei. 

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege au luat cuvântul domnii  

deputaţi: Iulian Iancu şi Mircea Toader. 

Comisia a aprobat în unanimitate menţinerea „Raportului asupra proiectului 

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”. 

Cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.129/2010 pentru prorogarea aplicării dispoziţiilor art.4 din Ordonanţa Guvernului 

nr.41/1998 privind taxele în domeniul protecţiei industriale şi regimul de utilizare al 

acestora, PLx134/2011, de la punctul 23 al ordinii de zi, comisia a fost sesizată pentru 

raport comun împreună cu Comisia pentru buget, finanţe şi bănci. 
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La lucrările comisiei au fost prezenţi 27 deputaţi din totalul de 29 deputaţi 

membri ai comisiei. 

 

La dezbateri au participat în calitate de iniţiatori, reprezentanţi ai Oficiului de 

Stat pentru Invenţii şi Mărci. 

In cadrul dezbaterilor a luat cuvântul domnul deputat Iulian Iancu. 

Comisia a aprobat, în unanimitate, avizarea favorabilă în fond a proiectului 

de lege în forma adoptată de Senat. 

Domnul preşedinte Iulian Iancu anunţă în finalul şedinţei primirea adresei 

domnului deputat Cristian Boureanu, prin care aduce la cunoştinţă demisia dânsului din 

funcţia de vicepreşedinte al Comisiei pentru industrii şi servicii a Camerei Deputaţilor, 

începând cu data de 16 mai 2011. 

 

II. Şedinţa comisiei din data de 19 mai 2011 a avut loc la nivel de raportori. 

 

 

 

 

 

SECRETAR, 

 Mircea Marin 

 

 

 

  

 

 

 

 
 


