
Proces Verbal 

din săptămâna 7 - 10 mai  2012 

  

  

Şedinţa comună a Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare şi 

Comisiei pentru industrii şi servicii din cadrul Camerei Deputaţilor şi a Comisiei economice, 

industrii şi servicii şi a Comisiei pentru privatizare şi administrarea activelor statului din cadrul 

Senatului din data de 7.05.2012 a fost condusă de domnul preşedinte Mihai Tudose, care 

constată că există cvorum şi propune comisiilor reunite dezbaterea de la punctul 1 de pe 

Ordinea de zi, respectiv audierea domnului Daniel Chiţoiu candidat propus la funcţia de 

ministru al Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, iar comisiile aprobă în 

unanimitate. 

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul domnii senatori şi deputaţi: Mihai Tudose, 

Marin Almăjanu, Mihai Lupu, Andrei-Dominic Gerea, Clement Negruţ, Radu-Bogdan Ţîmpău, 

Cristian-Alexandru Boureanu, Laurenţiu Nistor, Valentin-Gigel Calcan, Nicuşor Păduraru şi 

Iulian Iancu.  

În urma dezbaterilor, membrii comisiilor reunite au hotărât, cu majoritate de 

voturi, respectiv: 38 de voturi pentru, 4 voturi împotrivă şi 2 abţineri, avizarea  domnului Daniel 

Chiţoiu, pentru funcţia de ministru la Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri. 

 

Şedinţa comună a Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare şi 

Comisiei pentru industrii şi servicii din cadrul Camerei Deputaţilor şi a Comisiei economice, 

industrii şi servicii şi a Comisiei pentru privatizare şi administrarea activelor statului din cadrul 

Senatului din data de 7.05.2012 a fost condusă de domnul preşedinte Iulian Iancu, care 

constată că există cvorum şi propune comisiilor reunite dezbaterea de la punctul 2 de pe 

Ordinea de zi, respectiv audierea domnului Ovidiu Ioan Silaghi candidat propus la funcţia de 

ministru al Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, şi a domnilor Constantin Preda şi 

Septimiu Buzaşu, propuşi pentru funcţia de secretar de stat, iar comisiile aprobă în 

unanimitate. 

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul domnii senatori şi deputaţi: Varujan 

Vosganian, Iulian Iancu,  Liviu-Titus Paşca, Mihai Tudose, Mircea-Nicu Toader, Mircea Marin, 

Laurenţiu Nistor, Valentin-Gigel Calcan, Andrei-Valentin Sava, Marin Almăjanu, Eduard-

Stelian Martin, Cornel Itu, Viorel Balcan, Andrei-Dominic Gerea, Aurel Vainer, Clement 
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Negruţ, Alin Silviu Trăşculescu, Florin Constantinescu, Istvan Antal, Cristian-Alexandru 

Boureanu, Cristian Petrescu, şi Relu Fenechiu.  

 În urma dezbaterilor, membrii comisiilor reunite au hotărât, cu majoritate de 

voturi, respectiv: 31 de voturi pentru, 6 voturi împotrivă şi 2 abţineri, avizarea  domnului Ovidiu 

Ioan Silaghi, pentru funcţia de ministru la Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii. 

 

Şedinţa comună a Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare şi 

Comisiei pentru industrii şi servicii din cadrul Camerei Deputaţilor şi a Comisiei economice, 

industrii şi servicii şi a Comisiei pentru privatizare şi administrarea activelor statului din cadrul 

Senatului din data de 7.05.2012 a fost condusă de domnul preşedinte Varujan Vosganian, 

care constată că există cvorum şi propune comisiilor reunite dezbaterea de la punctul 3 de pe 

Ordinea de zi, respectiv audierea domnului Lucian Isar candidat propus la funcţia de ministru-

delegat pentru Mediul de Afaceri, iar comisiile aprobă în unanimitate. 

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul domnii senatori şi deputaţi: Varujan 

Vosganian, Valentin-Gigel Calcan, Andrei-Valentin Sava şi Aurel Vainer. 

 În urma dezbaterilor, membrii comisiilor reunite au hotărât, cu majoritate de 

voturi, respectiv: 34 de voturi pentru, 1 vot împotrivă şi 7 abţineri, avizarea domnului Lucian 

Isar pentru funcţia de ministru-delegat pentru Mediul de Afaceri. 

 

Şedinţa comună a Comisiei pentru industrii şi servicii şi a Comisiei pentru 

administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic din cadrul Camerei 

Deputaţilor şi a Comisiei economice, industrii şi servicii şi a Comisiei pentru administraţie 

publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului din cadrul Senatului din data de 

7.05.2012 a fost condusă de domnul preşedinte Cantaragiu Bogdan, care constată că există 

cvorum şi propune comisiilor reunite dezbaterea de la punctul 4 de pe Ordinea de zi, 

respectiv audierea domnului Eduard Hellvig, candidat propus la funcţia de ministru al 

Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, iar comisiile aprobă în unanimitate. 

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul domnii senatori şi deputaţi: Bogdan 

Cantaragiu, Iulian Iancu, Palăr Ionel, Apostolache Mihai Cristian, Istvan Antal, Viorel Balcan, 

Vasile Cosmin Nicula, Cristian Petrescu şi Mircea Toader. 

 În urma dezbaterilor, membrii comisiilor reunite au hotărât, cu majoritate de 

voturi, respectiv: 37 de voturi pentru, 4 voturi împotrivă şi o abţinere, avizarea domnului 

Eduard Hellvig pentru funcţia de ministru la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului. 
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Şedinţa comisiei din data de 8.05.2012 a fost condusă de domnul  preşedinte 

Iulian Iancu, care constată că există cvorum, respectiv sunt prezenţi 29 deputaţi din totalul de 

30 deputaţi membri ai comisiei,  şi propune comisiei dezbaterea proiectelor de lege înscrise 

pe Ordinea de zi, iar comisia  aprobă în unanimitate. 

Cu proiectele de lege de la punctele 1-5 ale ordinii de zi, 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  stabilirea sistemului de promovare a producerii 

energiei din surse regenerabile de energie; proiect de Lege pentru respingerea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.33/2007 privind modificarea şi completarea Legii energiei electrice nr. 

13/2007 şi Legii gazelor nr. 351/2004, comisia a fost sesizată în fond. 

La dezbaterile asupra proiectelor de lege au participat, în calitate de invitaţi, 

specialişti din cadrul Ministerului Finanţelor Publice. 

În cadrul dezbaterilor asupra proiectelor de lege au luat cuvântul domnii deputaţi  

Iulian Iancu, Doru Braşoan Leşe şi Dumitru Chiriţă.  

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, în unanimitate amânarea 

dezbaterii până la inaintarea unui nou punct de vedere actualizat al Guvernului.  

Cu proiectul de lege de la punctul 6 al ordinii de zi, proiect de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.122/2011 pentru aprobarea scoaterii din 

rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităţi de combustibili pentru unii operatori 

economici, comisia a fost sesizată în fond. 

La dezbaterile asupra proiectului de lege au participat, în calitate de invitaţi, 

specialişti din cadrul Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale. 

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

Dumitru Chiriţă.  

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, în unanimitate aprobarea 

proiectului de lege în forma adoptată de Senat. 
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Cu proiectul de lege de la punctul 7 al ordinii de zi, proiect de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.126/2011 privind echipamentele sub 

presiune transportabile, comisia a fost sesizată în fond. 

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

Dumitru Chiriţă.  

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 8 al ordinii de zi, proiect de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.100/2011 privind darea în adminstrarea 

Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură 

a unor terenuri aflate în proprietatea publică a statului şi în administrarea Ministerului Mediului 

şi Pădurilor -Administraţia Naţională "Apele Române", comisia a fost sesizată pentru aviz la 

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

pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice. 

La dezbaterile asupra proiectului de lege au participat, în calitate de invitaţi, 

specialişti din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi ai Administraţiei Naţionale 

„Apele Române”. 

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

Dumitru Chiriţă.  

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, în unanimitate avizarea 

favorabilă a proiectului de lege în forma adoptată de Senat. 

Intrucât punctele de pe ordinea de zi propuse spre dezbatere în comisie au fost 

epuizate, domnul preşedinte Iulian Iancu sistează lucrările şedinţei. 

 

Şedinţele comisiei din datele de 9 şi 10.05.2012 au avut loc la nivel de raportori.  
 
 
 
 
Intocmit, 
Consilier parlamentar, 
Dr.Fiz.Maria Cristina Bălănescu 
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