
      
 

Proces Verbal 

din săptămâna 12 - 14 iunie  2012 

 

 

Şedinţa comisiei din data de 13.06.2012 a fost condusă de domnul  preşedinte 
Iulian Iancu, care constată că există cvorum, respectiv sunt prezenţi 24 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 proiectul de lege de la punctul 1 al ordinii de zi, proiectul Legii energiei 
electrice şi a gazelor naturale, comisia a fost sesizată în fond. 

La dezbaterile asupra proiectului de lege au participat, în calitate de invitaţi, 
specialişti din cadrul Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, ai 
ANRE, ai Consiliului Concurenţei, ai Ministerului Finanţelor Publice, ai ENEL 
România, ai GDF Suez En. România, ai EON România, ai CEZ România, ai PETROM 
şi ai OMV PETROM. 

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege au luat cuvântul domnii deputaţi  
Iulian Iancu, Mircea Toader, Nicuşor Păduraru, Clement Negruţ, Dumitru Chiriţă şi 
Olosz Gergely.  

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, în unanimitate aprobarea 
proiectului de lege cu amendamente admise. 

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 pentru raport suplimentar. 

La dezbaterile asupra proiectului de lege au participat, în calitate de invitaţi, 
specialişti din cadrul Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri şi ai 
Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale. 

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege au luat cuvântul domnii deputaţi  
Iulian Iancu şi Mircea Toader. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, în unanimitate menţinerea 
raportului. 

Proiectul de lege de la punctul 7 al ordinii de zi, proiect de Lege pentru ratificarea 
Tratatului între Regatul Belgiei, Republica Bulgaria, Republica Cehă, Regatul 
Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Irlanda, Republica 
Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Republica Italiană, Republica Cipru, 
Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica 
Ungară, Republica Malta, Regatul Ţărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, 
Republica Portugheză, România, Republica Slovenia, Republica Slovacă, Republica 
Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (state 
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membre ale Uniunii Europene) şi Republica Croa?ia privind aderarea Republicii Croaţia 
la Uniunea Europeană, semnat de România la Bruxelles, la 9 decembrie 2011, a fost pus 
la dispoziţia membrilor comisiei spre informare. 

Intrucât timpul afectat şedinţei comisiei s-a epuizat, domnul preşedinte Iulian 
Iancu sistează lucrările şedinţei. 

 
Şedinţa comisiei din data de 14.06.2012 a fost condusă de domnul  preşedinte 

Iulian Iancu, care constată că există cvorum, respectiv sunt prezenţi 23 deputaţi din 
totalul de 30 deputaţi membri ai comisiei, şi propune comisiei continuarea dezbaterii 
proiectelor de lege înscrise pe Ordinea de zi, cu includerea la punctul „8. Diverse”, a 
proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.7/2012 
privind modificarea şi completarea anexei la Ordonanţa 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 (P.L.x 241/2012), iar 
comisia  aprobă în unanimitate. 

Cu proiectele de lege de la punctele 2-5 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 şi proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.220/2008 pentru 
stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de 
energie, comisia a fost sesizată în fond. 

La dezbaterile asupra proiectelor de lege au participat, în calitate de invitaţi, 
specialişti din cadrul Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, ai 
ANRE, ai Consiliului Concurenţei, ai SC Opcom SA, ai Centrului ENERO-ONG şi ai 
INCE-CPERE. 

În cadrul dezbaterilor asupra proiectelor de lege au luat cuvântul domnii deputaţi  
Iulian Iancu, Nicuşor Păduraru, Dumitru Chiriţă şi Olosz Gergely.  

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, în unanimitate aprobarea 
proiectului de lege de la punctul 2 de pe ordinea de zi cu amendamente admise şi 
respingerea proiectelor de lege de la punctele 3-5. 

Cu proiectul de lege de la punctul 8 al ordinii de zi, proiectului de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.7/2012 privind modificarea şi 
completarea anexei la Ordonanţa 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. 

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege a luat cuvântul domnul deputat  
Iulian Iancu. 
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În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, în unanimitate aprobarea 
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.  
 
 
 
 
 
Intocmit, 
Consilier parlamentar, 
Dr.Fiz.Maria Cristina Bălănescu 
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