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Proces Verbal 

încheiat în şedinţele comisiei din datele de 1, 2 şi 3 martie 2011 
 
 

Şedinţa comisiei din 01.03.2011 a fost condusă de domnul preşedinte de 
şedinţă Robert Negoiţă şi de domnul preşedinte de şedinţă Cristian Boureanu, care 
constată că există cvorum şi propun 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, proiect de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.100/2010 pentru modificarea 
Ordonanţei Guvernului nr.63/2001 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat în 
Construcţii – ISC, comisia a fost sesizată pentru aviz la comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic. 

La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai Ministerului 
Administraţiei şi Internelor. 

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege au luat cuvântul domnii 
deputaţi: Robert Negoiţă şi Cristian Boureanu.   

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

Cu proiectul de lege de la punctul  2 al ordinii de zi, proiect de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.43/2010 pentru modificarea unor 
acte normative în vederea reducerii sau simplificării administrative a unor 
autorizaţii/avize/proceduri ca urmare a măsurilor asumate de Guvernul României în 
cadrul Planului de simplificare aferent Memorandumului de înţelegere dintre 
Comunitatea Europeană şi România, semnat la Bucureşti şi la Bruxelles la 23 iunie 
2009, comisia a fost sesizată în fond. 

La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi Turismului, ai Ministerului Justiţiei, ai Secretariatului 
General al Guvernului sub conducerea domnului secretar general adjunct Gati 
Ştefan, ai Ministerului Economiei Comerţului şi Mediului de Afaceri, ai Ministerului 
Culturii şi Patrimoniului Naţional sub conducerea domnului secretar de stat Vasile 
Timiş şi ai Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei sub 
conducerea domnului vicepreşedinte Eugen Georgescu. 

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege, au luat cuvântul domnii 
deputaţi: Robert Negoiţă, Nicuşor Păduraru şi Cristian Boureanu. 

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 pentru 
modificarea alineatului (2) al articolului 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.16/2001 privind gestionarea deşeurilor industriale reciclabile, comisia a fost 
sesizată pentru raport comun împreună cu Comisia pentru administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic. 

La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, domnul deputat Mircea Marin 
în calitate de iniţiator şi reprezentanţi ai Ministerului Mediului şi Pădurilor sub 
conducerea domnului secretar de stat Anton Marin. 
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În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege au luat cuvântul doamna 
deputat Oana Manolescu şi domnii deputaţi: Cristian Boureanu, Mircea Marin şi 
George Ionescu.   

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

Cu propunerea legislativă de la punctul  4 al ordinii de zi, propunere 
legislativă pentru completarea OUG 50/2010 privind contractele de credit pentru 
consumatori, comisia a fost sesizată pentru aviz la Comisia pentru buget, finanţe şi 
bănci. 

La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai             
Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor sub conducerea domnului 
vicepreşedinte Calotă Samuel. 

În cadrul dezbaterilor asupra propunerii legislative, au luat cuvântul domnii 
deputaţi: Robert Negoiţă şi Cristian Boureanu. 

Comisia a aprobat, în unanimitate, respingerea propunerii legislative. 
Cu propunerea legislativă de la punctul  5 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 au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai             
Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului. 

În cadrul dezbaterilor asupra propunerii legislative, au luat cuvântul domnii 
deputaţi: Robert Negoiţă şi Viorel Balcan. 

Comisia a aprobat, în unanimitate, amânarea dezbaterii cu două săptămâni la 
cererea iniţiatorului. 

Cu propunerea legislativă de la punctul  6 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 au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai             
Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului. 

În cadrul dezbaterilor asupra propunerii legislative, au luat cuvântul domnii 
deputaţi: Robert Negoiţă şi Viorel Balcan. 

Comisia a aprobat, în unanimitate, amânarea dezbaterii cu două săptămâni la 
cererea iniţiatorului. 

Cu propunerea legislativă de la punctul 7 al ordinii de zi, propunere legislativă 
privind reglementarea accesului autovehiculelor pe aeroporturi în zona de deservire a 
terminalelor de plecări, comisia a fost sesizată în fond. 

În cadrul dezbaterilor asupra propunerii legislative, au luat cuvântul domnii 
deputaţi: Cristian Boureanu şi Clement Negruţ. 

Comisia a aprobat, în unanimitate, amânarea cu o săptămână a dezbaterii, 
pentru a da posibilitatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii să prezinte 
punctul de vedere solicitat în săptămâna precedentă. 

Cu propunerea legislativă de la punctul  8 al ordinii de zi, propunere 
legislativă pentru înfiinţarea şi organizarea Consiliului Naţional pentru Siguranţă 
Rutieră, comisia a fost sesizată în fond. 
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La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai             
Ministerului Administraţiei şi Internelor. 

În cadrul dezbaterilor asupra propunerii legislative, a luat cuvântul domnul 
deputat Cristian Boureanu. 

Comisia a aprobat, în unanimitate respingerea propunerii legislative, şi 
preluarea, dacă este cazul a prevederilor la dezbaterea în comisie a Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice. 

Cu proiectul de lege de la punctul 9 al ordinii de zi, proiect de Lege pentru 
modificarea alin.(4) al art.23 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 
privind circulaţia pe drumurile publice, comisia a fost sesizată în fond. 

La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai             
Ministerului Administraţiei şi Internelor. 

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege, a luat cuvântul domnul 
deputat Cristian Boureanu. 

Comisia a aprobat, în unanimitate respingerea proiectului de lege, şi preluarea, 
dacă este cazul a prevederilor la dezbaterea în comisie a Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice. 

Cu propunerea legislativă de la punctul 10 al ordinii de zi, propunere 
legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 
nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, comisia a fost sesizată în fond. 

La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai             
Ministerului Administraţiei şi Internelor. 

În cadrul dezbaterilor asupra propunerii legislative, a luat cuvântul domnul 
deputat Cristian Boureanu. 

Comisia a aprobat, în unanimitate respingerea propunerii legislative, şi 
preluarea, dacă este cazul a prevederilor la dezbaterea în comisie a Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice. 

Cu propunerea legislativă de la punctul 11 al ordinii de zi, propunere 
legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 
privind circulaţia pe drumurile publice, comisia a fost sesizată în fond. 

La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai             
Ministerului Administraţiei şi Internelor. 

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege, a luat cuvântul domnul 
deputat Cristian Boureanu. 

Comisia a aprobat, în unanimitate respingerea proiectului de lege, şi preluarea, 
dacă este cazul a prevederilor la dezbaterea în comisie a Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice. 

Cu proiectul de lege de la punctul 12 al ordinii de zi, proiect de Lege pentru 
modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe 
drumurile publice, comisia a fost sesizată în fond. 

La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai             
Ministerului Administraţiei şi Internelor. 

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege, a luat cuvântul domnul 
deputat Cristian Boureanu. 

Comisia a aprobat, în unanimitate respingerea proiectului de lege, şi preluarea, 
dacă este cazul a prevederilor la dezbaterea în comisie a Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice. 
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Cu proiectul de lege de la punctul  13 al ordinii de zi, proiect de Lege pentru 
modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe 
drumurile publice, comisia a fost sesizată în fond. 

La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai             
Ministerului Administraţiei şi Internelor. 

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege, a luat cuvântul domnul 
deputat Cristian Boureanu. 

Comisia a aprobat, în unanimitate respingerea proiectului de lege, şi preluarea, 
dacă este cazul a prevederilor la dezbaterea în comisie a Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice. 

Cu propunerea legislativă de la punctul 14 al ordinii de zi, propunere 
legislativă pentru completarea Legii 49/2006 privind circulaţia pe drumurile publice 
cu modificările şi completările ulterioare, comisia a fost sesizată în fond. 

La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai             
Ministerului Administraţiei şi Internelor. 

În cadrul dezbaterilor asupra propunerii legislative, a luat cuvântul domnul 
deputat Cristian Boureanu. 

Comisia a aprobat, în unanimitate respingerea propunerii legislative, şi 
preluarea, dacă este cazul a prevederilor la dezbaterea în comisie a Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice. 

Cu proiectul de lege de la punctul  15 al ordinii de zi, proiect de Lege pentru 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe 
drumurile publice, comisia a fost sesizată în fond. 

La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai             
Ministerului Administraţiei şi Internelor. 

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege, a luat cuvântul domnul 
deputat Cristian Boureanu. 

Comisia a aprobat, în unanimitate respingerea proiectului de lege, şi preluarea, 
dacă este cazul a prevederilor la dezbaterea în comisie a Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice. 

Cu proiectul de lege de la punctul  16 al ordinii de zi, proiect de Lege pentru 
modificarea Legii energiei electrice nr.13/2007 şi a Legii gazelor nr.351/2004, 
comisia a fost sesizată în fond. 

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege, a luat cuvântul domnul 
deputat Cristian Boureanu. 

Comisia a aprobat, în unanimitate amânarea dezbaterii până la primirea la 
comisie     a tuturor documentelor solicitate iniţiatorului. 

Timpul afectat şedinţei fiind epuizat, domnul preşedinte de şedinţă Cristian 
Boureanu declară închise lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii. 

 
Şedinţele comisiei din datele de 2 şi 3 martie 2011 au avut loc la nivel de 

raportori. 
 

 
Intocmit, 
Expert parlamentar 
Dr.Maria Cristina Bălănescu 


