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 Proces Verbal 
încheiat în şedinţele comisiei din datele de 29, 30 şi 31 martie 2011 

 
 
 

Şedinţa comisiei din data de 29.03.2011 a fost condusă de domnul preşedinte 
de şedinţă Cristian Boureanu, 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 combustibilor, comisia a fost 
sesizată în fond. 

La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai Ministerului 
Economiei Comerţului şi Mediului de Afaceri sub conducerea domnului secretar de 
stat Stafie Claudiu, ai CNCIR SA şi ai ISCIR. 

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

In urma dezbaterilor comisia a hotărât cu majoritate de voturi aprobarea 
proiectului de lege cu amendamente admise. 

Cu proiectul de lege de la punctul 2 al ordinii de zi, propunere legislativă 
privind recuperarea şi reciclarea ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje de băuturi, 
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 ACS-ARAM. 
În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege au luat cuvântul domnii 

deputaţi: Cristian Boureanu, Nicuşor Păduraru, Iulian Iancu şi Cristian Petrescu. 
Comisia a aprobat, în unanimitate, amânarea dezbaterii cu două săptămâni 

pentru analizarea amendamentelor. 
Cu proiectul de lege de la punctul 3 al ordinii de zi, proiect de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.115/2010 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru 
mediu, 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 Administraţiei 
Fondului pentru Mediu sub conducerea domnului preşedinte Gh. Popescu. 

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege au luat cuvântul domnii 
deputaţi: Cristian Boureanu şi Cristian Petrescu. 

Comisia a aprobat, în unanimitate, avizarea favorabilă a proiectului de lege în 
forma adoptată de Senat. 

Cu propunerea legislativă de la punctul  4 al ordinii de zi, propunere 
legislativă privind înfiinţarea şi funcţionarea societăţilor şi depozitelor de colectare a 
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fierului vechi, 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  
Mediului şi Pădurilor sub conducerea domnului secretar de stat Anton Marin. 

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege au luat cuvântul domnii 
deputaţi: Cristian Boureanu, Matei Brătianu şi Nicuşor Păduraru. 

Comisia a aprobat, în unanimitate, avizarea favorabilă a propunerii legislative 
în forma prezentată. 

Cu proiectul de lege de la punctul 5 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 în fond. 

La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai Ministerului 
Economiei Comerţului şi Mediului de Afaceri sub conducerea domnului secretar de 
stat Stafie Claudiu 

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

Comisia a aprobat, în unanimitate, continuarea dezbaterii săptămâna 
următoare la cererea domnului deputat Mircea Toader. 

Cu proiectul de lege de la punctul 6 al ordinii de zi, proiect de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.83/2010 privind exceptarea de la 
plata tarifelor prevăzute la art.42 alin.(3) lit.h) din Legea îmbunătăţirilor funciare 
nr.138/2004, pentru scoaterea din circuitul agricol a terenurilor necesare pentru 
realizarea unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, comisia a fost sesizată 
pentru raport comun împreună cu Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie 
alimentară şi servicii specifice. 

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege au luat cuvântul domnii 
deputaţi: Cristian Boureanu şi Doru Braşoan Leşe. 

Comisia a aprobat, în unanimitate, adoptarea proiectului de lege cu 
amendamente admise. 

Cu proiectul de lege de la punctul 7 al ordinii de zi, proiect de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.120/2010 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.64/2009 privind gestionarea 
financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul 
convergenţă, comisia a fost sesizată pentru aviz la Comisia pentru buget, finanţe şi 
bănci. 

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege a luat cuvântul domnul 
deputat Cristian Boureanu. 

Comisia a aprobat, în unanimitate, avizarea favorabilă a proiectului de lege în 
forma adoptată de Senat. 

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.241/2006, comisia a fost sesizată 
în fond. 
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În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege a luat cuvântul domnul 
deputat Cristian Boureanu care a arătat că dezbaterea va avea loc la nivel de 
raportori.   

Cu proiectul de lege de la punctul 9 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 proiectului de lege a luat cuvântul domnul 
deputat Cristian Boureanu care a arătat că dezbaterea va avea loc la nivel de 
raportori.   

Timpul afectat şedinţei fiind epuizat, domnul preşedinte de şedinţă Cristian 
Boureanu declară închise lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii. 

 

Şedinţa comisiei din data de 30.03.2011 a fost condusă de domnul preşedinte 
Iulian Iancu, în conformitate cu ordinea de zi, care a fost aprobată în unanimitate. 

Cu propunerea legislativă de la punctul  10 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 CNADNR, şi a luat cuvântul în calitate de iniţiator domnul  senator 
Marius Sorin Bota. 

În cadrul dezbaterilor asupra propunerii legislative, au luat cuvântul domnii 
deputaţi: Iulian Iancu, Nicuşor Păduraru, Matei Brătianu, şi Cristian Petrescu. 

Comisia a aprobat, în unanimitate, amânarea dezbaterii cu două săptămâni 
pentru definitivarea amendamentelor. 

Cu propunerea legislativă de la punctul  11 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 CNADNR, şi a luat cuvântul în calitate de iniţiator domnul  senator 
Marius Sorin Bota. 

În cadrul dezbaterilor asupra propunerii legislative, au luat cuvântul domnii 
deputaţi: Iulian Iancu, Nicuşor Păduraru, Matei Brătianu, şi Cristian Petrescu. 

Comisia a aprobat, cu majoritate de voturi, amânarea dezbaterii cu trei 
săptămâni pentru definitivarea amendamentelor. 

Cu proiectul de lege de la punctul 12 al ordinii de zi, proiect 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, comisia a fost sesizată în fond. 

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

Comisia a aprobat, în unanimitate, adoptarea proiectului de lege cu 
amendamente admise. 

Cu proiectul de lege de la punctul 13 al ordinii de zi, proiect de Lege pentru 
modificarea unor acte normative din domeniul naval, 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 au luat cuvântul domnii 
deputaţi: Iulian Iancu şi Cristian Petrescu. 

In urma dezbaterilor comisia a hotărât în unanimitate adoptarea proiectului de 
lege în forma aprobată de Senat. 

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

 
Şedinţa comisiei din data de 31 martie 2011 a avut loc la nivel de raportori. 
 
 
 
 
Intocmit, 
Expert parlamentar 
Dr.Maria Cristina Bălănescu 
 

 


