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Proces Verbal 
pentru şedinţele comisiei din săptămâna 6 - 9 iunie  2011 

 

Şedinţa comisiei din 07.06.2011 a fost condusă de Domnul  Preşedinte  
Iulian Iancu PSD care constată că există cvorum şi propune comisiei dezbaterea 
proiectelor de lege înscrise pe Ordinea de zi, iar comisia aprobă în unanimitate. 
Domnul preşedinte Iulian Iancu propune înscrierea pe ordinea de zi la punctul 11. 
Diverse, a proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor de 
transport public local nr.92/2007, (PLx731/2010), care a fost aprobat în unanimitate.  

Cu propunerea legislativă de la punctul 1 al ordinii de zi, 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, comisia a fost sesizată în fond. 

La dezbateri a participat, în calitate de iniţiator, domnul deputat Sorin 
Zamfirescu. 

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege au luat cuvântul domnii 
deputaţi: Iulian Iancu, Eduard Martin, Istvan Antal, Cristian Adomniţei, Nicuşor 
Păduraru, Doru Braşoan Leşe, Mircea Marin şi Robert Negoiţă.   

Comisia a aprobat, în unanimitate, amânarea cu o săptămână a dezbaterii    
pentru definitivarea amendamentelor.  

Cu proiectul de lege de la punctul 2 al ordinii de zi, proiect de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.13/2011 privind modificarea 
Ordonanţei Guvernului nr.64/1999 pentru aprobarea Programului strategic de 
dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Internaţional Henri Coandă – 
Bucureşti, comisia a fost sesizată în fond. 

La dezbateri a participat în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai Ministerului 
Transporturilor şi Infrastructurii sub conducerea domnului secretar de stat Eusebiu 
Pistru.  

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

Comisia a aprobat, în unanimitate, adoptarea proiectului de lege în forma 
aprobată de Senat. 

Cu proiectul de lege de la punctul 3 al ordinii de zi, proiect de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.8/2011pentru modificarea şi completarea 
legislaţiei cu privire la eliberarea, gestionarea şi monitorizarea documentelor de 
călătorie acordate pensionarilor, veteranilor de război şi văduvelor de război, comisia 
a fost sesizată pentru aviz la Comisia pentru muncă şi protecţie socială. 

La dezbateri a participat în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai Ministerului 
Transporturilor şi Infrastructurii sub conducerea domnului secretar de stat Eusebiu 
Pistru.  

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

Comisia a aprobat, în unanimitate, avizarea favorabilă a proiectului de lege cu 
amendamente admise.  
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Cu propunerea legislativă de la punctul 4 al ordinii de zi, propunere legislativă 
pentru stimularea înfiinţării de întreprinderi micro, mici şi mijlocii  în mediul rural, 
în domeniul producţiei agroalimentare, comisia a fost sesizată în fond. 

La dezbateri a participat în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai Ministerului 
Economiei Comerţului şi Mediului de Afaceri sub conducerea domnului secretar de 
stat Haiduc Ioan Cristian.  

În cadrul dezbaterilor asupra propunerii legislative a luat cuvântul domnul 
deputat Iulian Iancu.   

Comisia a aprobat, cu o abţinere, respingerea propunerii legislative. 
Cu proiectul de lege de la punctul 5 al ordinii de zi, proiect de Lege privind 

unele măsuri suplimentare pentru etichetarea produselor alimentare, comisia a fost 
sesizată pentru aviz la Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice. 

La dezbateri au participat în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai Romalimenta 
şi ai unor asociaţii din domeniul comerţului alimentar. 

În cadrul dezbaterilor asupra propunerii legislative a luat cuvântul doamna 
deputat Oana Manolescu şi domnii deputaţi: Iulian Iancu, Istvan Antal şi Cristian 
Adomniţei.   

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

Cu proiectul de lege de la punctul 11 Diverse al ordinii de zi, proiect de Lege 
pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor de transport public local 
nr.92/2007, comisia a fost sesizată în fond. 

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 
a se prezenta reprezentanţii Ministerului Administraţiei şi Internelor. 

Timpul afectat şedinţei fiind epuizat, domnul preşedinte Iulian Iancu anunţă 
reluarea dezbaterii asupra proiectelor de lege de la punctele 6-10 ale ordinii de zi, în 
şedinţa următoare. 

 
Şedinţa comisiei din 08.06.2011 a fost condusă de Domnul  Preşedinte  

Iulian Iancu PSD 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 6 al ordinii de zi, proiect de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.28/2001 privind completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.105/2010 pentru aprobarea Programului 
naţional de dezvoltare a infrastructurii, comisia a fost sesizată pentru aviz la Comisia 
pentru buget, finanţe şi bănci şi la Comisia pentru administraţie publică, amenajarea 
teritoriului şi echilibru ecologic. 

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

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

Cu proiectul de lege de la punctul 7 al ordinii de zi, proiect de Lege privind 
măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor, comisia a fost 
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sesizată pentru aviz la Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului 
şi echilibru ecologic. 

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

Comisia a aprobat, în unanimitate, amânarea dezbaterii cu o săptămână pentru 
a se prezenta reprezentanţii Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului. 

Cu proiectul de lege de la punctul 8 al ordinii de zi, proiect de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.38/2011 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.597/2001 privind unele măsuri de protecţie şi autorizare a 
construcţiilor în zona de coastă a Mării Negre, comisia a fost sesizată pentru aviz la 
Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic. 

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege au luat cuvântul domnii 
deputaţi: Iulian Iancu şi Matei Brătianu.   

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

Cu proiectul de lege de la punctul 9 al ordinii de zi, proiect de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.6/2011 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr.57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea 
tehnologică, comisia a fost sesizată pentru aviz la Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport. 

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege au luat cuvântul domnii 
deputaţi: Iulian Iancu, Cristian Petrescu, Matei Brătianu, Istvan Antal, şi Clement 
Negruţ.   

Comisia a aprobat, în unanimitate, amânarea dezbaterii cu o săptămână pentru 
a se prezenta reprezentanţii iniţiatorului, şi invitarea freprezentanţilor Academiei 
Române şi altor factori interesaţi în domeniu. 

Cu proiectul de lege de la punctul 10 al ordinii de zi, proiect de Lege privind 
respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.35/2011 pentru stabilirea unor 
măsuri în domeniul realizării programelor de interes public sau social, al îndeplinirii 
obligaţiilor fiscale şi al funcţionării optime a instituţiilor statului, precum şi pentru 
aplicarea unitară a dispoziţiilor legale, comisia a fost sesizată pentru aviz la Comisia 
pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic. 

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

Comisia a aprobat, în unanimitate, amânarea dezbaterii cu o săptămână pentru 
a se prezenta reprezentanţii Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului. 

Timpul afectat şedinţei fiind epuizat, domnul preşedinte Iulian Iancu anunţă 
reluarea dezbaterii, în şedinţa următoare, la nivel de raportori.  

Şedinţa comisiei din data de 9 iunie 2011 a avut loc la nivel de 
raportori. 

 

 

Intocmit, 
Expert parlamentar 
Dr.Maria Cristina Bălănescu 


