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Proces Verbal 
pentru şedinţele comisiei din săptămâna 17 - 20 octombrie  2011 

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

administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic din data de 
18.10.2011 a fost condusă de domnul  preşedinte Iulian Iancu şi a avut pe ordinea de 
zi proiectul Legii turismului cu care comisia a fost sesizată în fond împreună cu 
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 Dezvoltării Regionale şi Turismului sub 
conducerea domnului secretar de stat Eugen Curteanu. 

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege au luat cuvântul domnii 
deputaţi: Iulian Iancu, Gherasim Vasile, Eduard Martin, Zanfir Iorguş, Nicuşor 
Păduraru, Antonella Marinescu, Lucia-Ana Varga, Olosz Gergely, Zamfirescu Sorin, 
Aurel Vlădoiu, Seres Denes, Alin Trăşculescu, Mircea Marin şi Edler Andras.  

Membrii comisiilor reunite au hotărât, în unanimitate continuarea dezbaterilor 
în săptămâna următoare, pentru definitivarea raportului asupra proiectului de lege la 
nivel de raportori. Raportorii desemnaţi sunt următorii deputaţi: Iulian Iancu, 
Gherasim Vasile, Cristian Petrescu, Zanfir Iorguş, Eduard Martin, Zamfirescu Sorin,  
Nicuşor Păduraru, Antonella Marinescu şi Mircea Marin.  

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

 
Şedinţa comisiei din data de 19.10.2011 a fost condusă de domnul  preşedinte 

Iulian Iancu, care constată că există cvorum şi propune comisiei dezbaterea 
proiectelor de lege înscrise pe Ordinea de zi, iar la punctul 6.”Diverse”, de pe 
ordinea de zi, inscrierea următoarelor: 

6.1 Propunere de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de 
modificare a Directivei 2008/106/CE a Parlamentului European şi a Consiliului 
privind nivelul minim de formare a navigatorilor (COM(2011)555); 

6.2 Propunere de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind 
eficienţa energetică şi de abrogare a Directivelor 2004/8/CE 2006/32/CE 
(COM2011)370); 

6.3 Comunicarea Comisiei privind securitatea aprovizionării cu energie şi 
cooperare internaţională- „Politica energetică a UE: angajarea în relaţii cu parteneri 
din afara frontierelor noatre” (COM(2011)539); 

6.4 Propunere de Decizie a Parlamentului European şi a Consiliului de 
instituire a unui mecanism de informaţii cu privire la acordurile interguvernamentale 
dintre statele membre şi ţări terţe în domeniul energiei. 

Comisia a aprobat în unanimitate ordinea de zi. 
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Cu proiectul de lege de la punctul 2 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. 

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

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, în unanimitate avizarea 
negativă a proiectului de lege. 

Cu propunerea legislativă de la punctul 3 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.  

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

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 colectarea datelor personale ale utilizatorilor serviciilor de tip Prepay, 
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 au luat cuvântul domnii 
deputaţi: Iulian Iancu, Clement Negruţ şi Cristian Petrescu.  

Membrii comisiei au hotărât, în unanimitate amânarea dezbaterii cu o 
săptămână pentru definitivarea amendamentelor propuse. 

Cu propunerea legislativă de la punctul 5 al ordinii de zi, propunere legislativă 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.99/2000 privind 
comercializarea produselor şi serviciilor pe piaţă, comisia a fost sesizată în fond.  

La dezbaterile asupra propunerii legislative au participat, în calitate de invitaţi, 
specialişti din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. 

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

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

Cu propunerea de directivă de la punctul 6.1 al ordinii de zi, comisia a fost 
sesizată pentru verificarea respectării principiului subsidiarităţii. 

La dezbaterile asupra propunerii legislative au participat, în calitate de invitaţi, 
specialişti din cadrul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii sub conducerea 
domnului secretar de stat Eusebiu Pistru. 

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

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, în unanimitate să trimită 
Comisiei pentru afaceri europene şi Departamentului pentru Afaceri Europene, un 
proces verbal prin care se constată că propunerea de directivă respectă principiul 
subsidiarităţii. 
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Cu propunerea de directivă de la punctul 6.2 al ordinii de zi, comisia a fost 
sesizată pentru examinarea fondului. 

La dezbaterile asupra propunerii de directivă au participat, în calitate de 
invitaţi, specialişti din cadrul ANRE. 

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

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, în unanimitate să trimită 
Comisiei pentru afaceri europene şi Departamentului pentru Afaceri Europene, o 
opinie prin care se vor evidenţia o serie de probleme ridicate de textul directivei. 

Cu pachetul „Politica energetică externă a UE” de la punctele 6.3 şi 6.4 
ale ordinii de zi, comisia a fost sesizată pentru verificarea principiului subsidiarităţii 
şi examinarea fondului. 

La dezbaterile asupra propunerii de directivă au participat, în calitate de 
invitaţi, specialişti din cadrul ANRE. 

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

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, în unanimitate că pachetul 
„Politica energetică externă a UE” respectă principiul subsidiarităţii, precum şi 
trimiterea către Comisia pentru afaceri europene şi către Departamentul pentru 
Afaceri Europene, a unei opinii prin care se vor evidenţia o serie de probleme 
ridicate de textul pachetului susmenţionat. 

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

epuizate, domnul preşedinte Iulian Iancu sistează lucrările şedinţei. 
 
 
 
 
 

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

 


