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Proces Verbal 
pentru şedinţele comisiei din săptămâna 13 - 15 septembrie  2011 

 

 

Şedinţa comisiei din data de 14.09.2011 a fost condusă de domnul  preşedinte 
de şedinţă Alin Trăşculescu, care constată că există cvorum şi propune comisiei 
dezbaterea proiectelor de lege înscrise pe Ordinea de zi, iar comisia aprobă în 
unanimitate.  

Domnul  preşedinte de şedinţă Alin Trăşculescu a propus la punctul „Diverse” 
de pe ordinea de zi, inscrierea „Propunerii de Directivă a Parlamentului European şi 
al Consiliului privind eficienţa energetică şi de abrogare a Directivelor 2004/8/CE şi 
2006/32/CE”, iar propunerea a fost aprobată în unanimitate. 

Cu propunerea legislativă de la punctul 1 al ordinii de zi, propunere legislativă 
privind modificarea Legii nr.204 din 20 aprilie 2001 privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.36/1998 pentru modificarea şi completarea Legii nr.32/1994 privind 
sponsorizarea, comisia a fost sesizată pentru aviz la Comisia pentru buget, finanţe şi 
bănci. 

La dezbaterile asupra propunerii legislative au participat, în calitate de invitaţi, 
specialişti din cadrul Ministerului Finanţelor Publice. 

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege au luat cuvântul domnii 
deputaţi: Alin Trăşculescu, Cristian Adomniţei şi Nicuşor Păduraru.  

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, s-a 
abţinut domnul deputat Cristian Adomniţei, avizarea negativă a propunerii 
legislative.  

Cu proiectul de lege de la punctul 2 al ordinii de zi, proiect de Lege privind 
modificarea Ordonanţei Guvernului nr.41/2007 pentru comercializarea produselor de 
protecţie a plantelor, precum şi pentru modificarea şi abrogarea unor acte normative 
din domeniul fitosanitar, comisia a fost sesizată pentru aviz la Comisia pentru 
agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice. 

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

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, în unanimitate amânarea 
dezbaterilor din lipsa iniţiatorilor. 

Cu propunerea legislativă de la punctul 3 al ordinii de zi, propunere legislativă 
pentru completarea Legii nr.339/2005 privind regimul juridic al plantelor, 
substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope, comisia a fost sesizată pentru 
aviz la Comisia pentru sănătate şi familie. 

La dezbaterile asupra propunerii legislative au participat, în calitate de invitaţi, 
specialişti din cadrul Ministerului Sănătăţii sub conducerea domnului secretar de stat 
Irimie Cristian. 

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege au luat cuvântul domnii 
deputaţi: Alin Trăşculescu, Nicuşor Păduraru, Olosz Gergely şi Cristian Adomniţei.  
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În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, în unanimitate avizarea 
negativă a propunerii legislative. 

Cu propunerea legislativă de la punctul 4 al ordinii de zi, propunere legislativă 
privind reglementarea condiţiilor de punere pe piaţă a plantelor, substanţelor şi 
preparatelor stupefiante, halucinogene, euforice, psihotrope şi derivaţilor acestora, 
comisia a fost sesizată pentru aviz la Comisia pentru sănătate şi familie şi la Comisia 
pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice. 

La dezbaterile asupra propunerii legislative au participat, în calitate de invitaţi, 
specialişti din cadrul Ministerului Sănătăţii sub conducerea domnului secretar de stat 
Irimie Cristian. 

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege au luat cuvântul domnii 
deputaţi: Alin Trăşculescu, Nicuşor Păduraru, Olosz Gergely şi Cristian Adomniţei.  

Membrii comisiei au hotărât, în unanimitate amânarea dezbaterilor până la 
adoptarea în plenul Camerei Deputaţilor a proiectului de lege cu acelaşi obiect de 
reglementare iniţiat de Guvern. 

Cu propunerea legislativă de la punctul 5 al ordinii de zi, propunere legislativă 
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autoritatea Naţională pentru Produse 
Aromatice şi de Sinteză, comisia a fost sesizată pentru aviz la Comisia pentru 
sănătate şi familie. 

La dezbaterile asupra propunerii legislative au participat, în calitate de invitaţi, 
specialişti din cadrul Ministerului Sănătăţii sub conducerea domnului secretar de stat 
Irimie Cristian. 

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege au luat cuvântul domnii 
deputaţi: Alin Trăşculescu, Nicuşor Păduraru, Olosz Gergely şi Cristian Adomniţei.  

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, în unanimitate avizarea 
negativă a propunerii legislative. 

Cu proiectul de lege de la punctul 6 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 dezbaterile asupra proiectului de lege au participat, în calitate de invitaţi, 
specialişti din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, ai Ministerului 
Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri şi ai Romalimenta.  

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege au luat cuvântul domnii 
deputaţi: Alin Trăşculescu şi Oana Manolescu, iar din partea iniţiatorului domnul 
senator  Dumitru Staicu.  

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, în unanimitate amânarea 
dezbaterii, la cererea iniţiatorului. 

Cu proiectul de lege de la punctul 7 al ordinii de zi, proiect de Lege privind 
regimul deşeurilor, comisia a fost sesizată pentru aviz la Comisia pentru 
administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic. 

La dezbaterile asupra proiectului de lege au participat, în calitate de invitaţi, 
specialişti din cadrul Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri şi 
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: Alin Trăşculescu şi Nicuşor Păduraru.  
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În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, în unanimitate avizarea 
favorabilă a proiectului de lege, cu un amendament admis. 

Cu propunerea legislativă de la punctul 8 al ordinii de zi, propunere legislativă 
pentru stimularea şi sprijinirea construcţiilor de case, comisia a fost sesizată pentru 
aviz la Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 
ecologic. 

În cadrul dezbaterilor asupra propunerii legislative a luat cuvântul domnul 
deputat Alin Trăşculescu.  

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, în unanimitate amânarea 
dezbaterilor la cererea iniţiatorilor.  

Cu propunerea legislativă de la punctul 9 al ordinii de zi, propunere legislativă 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.88/2010 privind aprobarea unor măsuri 
financire pentru întreprinderile mici şi mijlocii din industria berii, comisia a fost 
sesizată pentru aviz la Comisia pentru buget, finanţe şi bănci. 

În cadrul dezbaterilor asupra propunerii legislative a luat cuvântul domnul 
deputat Alin Trăşculescu.  

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, în unanimitate amânarea 
dezbaterilor pentru primirea punctelor de vedere solicitate de comisie Consiliului 
Concurenţei şi Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. 

Cu propunerea legislativă de la punctul 10 al ordinii de zi, propunere 
legislativă pentru completarea Hotărârii nr.527 din 30/05/2007 privind denumirea, 
marcarea compoziţiei fibroase şi etichetarea produselor textile, comisia a fost 
sesizată în fond. 

La dezbaterile asupra proiectului de lege au participat, în calitate de invitaţi, 
specialişti din cadrul Agenţia Naţională pentru Protecţia Consumatorilor. 

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege au luat cuvântul domnii 
deputaţi: Alin Trăşculescu, Nicuşor Păduraru şi Cristian Adomniţei.  

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, în unanimitate respingerea 
propunerii legislative. 

Cu propunerea legislativă de la punctul 11 al ordinii de zi, propunere 
legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă nr.6/2001 
pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către 
întreprinzătorii tineri, 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. 

În cadrul dezbaterilor asupra propunerii legislative a luat cuvântul domnul 
deputat Alin Trăşculescu.  

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, în unanimitate amânarea 
dezbaterilor la cererea iniţiatorilor. 

Cu propunerea legislativă de la punctul 12 al ordinii de zi, propunere 
legislativă privind comunicaţiile electronice, comisia a fost sesizată pentru aviz la 
Comisia juridică, de disciplină şi  imunităţi şi la Comisia pentru tehnologia 
informaţiei şi comunicaţiilor. 

În cadrul dezbaterilor asupra propunerii legislative a luat cuvântul domnul 
deputat Alin Trăşculescu.  

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, în unanimitate amânarea 
dezbaterilor la cererea iniţiatorilor. 
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Cu „Propunerea de Directivă a Parlamentului European şi al Consiliului 
privind eficienţa energetică şi de abrogare a Directivelor 2004/8/CE şi 2006/32/CE”, 
de la punctul 13, comisia a fost sesizată pentru verificarea respectării principiului 
subsidiarităţii şi examinarea fondului.  

În cadrul dezbaterilor asupra propunerii legislative a luat cuvântul domnul 
deputat Alin Trăşculescu.  

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, în unanimitate să trimită 
Comisiei pentru afaceri europene un proces verbal prin care se constată că 
propunerea de directivă respectă principiul subsidiarităţii. 

La punctul „Diverse”, domnul vicepreşedinte Alin Trăşculescu a informat 
membrii comisiei de primirea adresei de la Grupul Parlamentar al Deputaţilor 
Independenţi, prin care aduce la cunoştinţă desemnarea, în funcţia de vicepreşedinte 
al Comisiei pentru industrii şi servicii a Camerei Deputaţilor, a  domnului deputat 
Emil Bostan. 

Domnul vicepreşedinte Alin Trăşculescu a supus la vot acestă propunere. 
Membrii comisiei au votat în unanimitate ocuparea funcţiei de vicepreşedinte 

al Comisiei pentru industrii şi servicii de către  domnul Emil Bostan, deputat din 
partea  Grupul Parlamentar al Deputaţilor Independenţi. 

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

epuizate, domnul preşedinte de şedinţă Alin Trăşculescu sistează lucrările şedinţei. 
 

Şedinţa comisiei din data de 15.09.2011 a avut loc la nivel de raportori. 
 

 

 

 

Consilier parlamentar,  
Dr. Maria Cristina Balanescu 

 

 


