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Şedinţa comisiei din data de 20.03.2012 a fost condusă de domnul  preşedinte de 
şedinţă Alin Silviu Trăşculescu, care anunţă prezenţa, respectiv sunt prezenţi 18 deputaţi 
din totalul de 30 deputaţi membri ai comisiei, 3 deputaţi fiind în protest parlamentar, iar 
9 fiind absenţi, şi propune comisiei dezbaterea la punctul „7. Diverse”, a următoarelor 
proiecte de lege: 

7.1 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.7/2010 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.43/1997 privind regimul 
drumurilor (P.L.x 166/2010). 

7.2 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.38/2003 privind transportul în  
regim de taxi şi în regim de închiriere (P.L.x 621/2010), iar comisia aprobă în 
unanimitate. 

Cu proiectul de lege de la punctul 7.1 al ordinii de zi, comisia a fost sesizată în 
fond. 

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: 
Alin Silviu Trăşculescu, Mircea Toader şi George Ionescu.  

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au dezbătut raportul cu amendamente 
începând cu art.61 şi au hotărât în unanimitate adoptarea proiectului de lege cu 
amendamente admise. 

Cu proiectul de lege de la punctul 7.2 de pe ordinea de zi, comisia a fost sesizată 
în fond. 

La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai Ministerului 
Transporturilor şi Infrastructurii şi ai CNTR sub conducerea domnului preşedinte Ilie 
Anghel şi ai ANPOTRT sub conducerea domnului preşedinte Nedelcu Remus. 

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege au luat cuvântul doamna deputat 
Oana Manolescu şi domnii deputaţi: Alin Silviu Trăşculescu, Mircea Toader, Clement 
Negruţ, Doru Braşoan Leşe şi George Ionescu.  

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au dezbătut raportul cu amendamente 
înaintat de raportori şi au hotărât în unanimitate adoptarea proiectului de lege cu 
amendamente admise. 

Şedinţele comisiei din datele de 21 şi 22 martie au avut loc în judeţele Harghita şi 
Covasna, unde membrii comisiei s-au deplasat pentru a vizita unele obiective industriale 
de interes pentru tematica comisiei.  
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Astfel, miercuri 21.03.2012 membrii comisiei au vizitat plantaţia de salcie 
energetică din Poieni – judeţul Covasna, iar dezbaterile au avut loc la primăria din 
localitate, în prezenţa domnului Tamas Sandor – preşedinte al consiliului judeţean 
Covasna, Antal Arpad – primarul comunei Poeni, iar din partea comisiei, au luat 
cuvântul doamna deputat Oana Manolescu şi domnii deputaţi: Istvan Antal, Doru 
Braşoan Leşe şi  Olosz Gergely.  

Membrii comisiei  au vizitat apoi Asociaţia Green Energy din Sf.Gheorghe şi au 
luat cunoştiinţă despre incubatorul de afaceri înfiinţat din anul 2006, cu fonduri PHARE, 
din care fac parte în prezent peste 20 de firme. La dezbateri au participat domnii Vajda 
Lajos – director, Denes Istvan –întreprinzător, Benko Sandor – director şi Cristian 
Dobrean – administrator şi domnul deputat Atilla Korody şi au luat cuvântul din partea 
comisiei, doamna deputat Oana Manolescu şi domnii deputaţi: Alin Silviu Trăşculescu, 
Istvan Antal, Doru Braşoan Leşe şi  Olosz Gergely.  

Vizita a continuat la Asociaţia Serviciilor Publice, unde s-a prezentat modul 
de utilizare al cazanelor de gaz, în contextul sistemului de promovare a producerii 
energiei din surse regenerabile de energie, ca aplicaţie practică a proiectelor de 
legeînscrise pe Ordinea de zi, respectiv: proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.88/2011 privind modificarea şi completarea Legii nr.220/2008 
pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de 
energie; proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.29/2010 privind 
modificarea şi completarea Legii nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare 
a producerii energiei din surse regenerabile de energie; proiect de Lege pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare 
a producerii energiei din surse regenerabile de energie; proiect de Lege pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.220/2008 pentru pentru stabilirea sistemului de 
promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, care s-au dezbătut în 
continuare, la nivel de dezbatere generală. Membrii comisiei au hotărât continuarea 
dezbaterii într-o şedinţă ulterioară a comisiei.  

Un alt obiectiv vizitat în data de 22.03.2012, a fost centrala energetică de pe râul 
Mădăraş, din judeţul Harghita, unde au participat domnii Borbely Csaba – preşedintele 
consiliului judeţean Harghita, Hajdu Gabor – consilier judeţean şi preşedintele Comisiei 
economice a Consiliului Judeţean, Becze Istvan – consilier judeţean, directori ai 
serviciilor relevante din consiliul judeţean Harghita, respectiv ing. Meszaros Csaba şi 
Ladanyi-Zsolt şi primarii Biro Laszlo şi Druga Nicuşor, domnul deputat Korodi Atilla, 
iar din partea comisiei au luat cuvântul  doamna deputat Oana Manolescu şi domnii 
deputaţi: Alin Silviu Trăşculescu, Istvan Antal, Doru Braşoan Leşe şi  Olosz Gergely.  

  

 
Intocmit, 
Consilier parlamentar, 
Dr.Fiz.Maria Cristina Bălănescu 
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