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Proces Verbal 
pentru şedinţele comisiei din săptămâna 30 mai - 2 iunie  2011 

 

 

Şedinţa comisiei din 01.06.2011 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 14. 
Diverse, a „Cartei albe Foaie de parcurs pentru un spaţiu european unic al 
transporturilor – Către un sistem de transport competitiv şi eficient din punct de 
vedere al resurselor” şi „Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, 
Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor – Foaie de 
parcurs pentru trecerea la o economie competitivă cu emisii scăzute de dioxid de 
carbon până în 2050”, iar comisia aprobă în unanimitate. De asemenea anunţă 
desemnarea domnului deputat Alin Trăşculescu PD-L în funcţia de vicepreşedinte al 
comisiei. 

Cu proiectul de lege de la punctul 1 al ordinii de zi, proiect de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.18/2009 privind creşterea 
performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, comisia a fost sesizată în fond. 

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

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

Comisia a aprobat, în unanimitate, avizarea favorabilă în fond a proiectului de 
lege cu amendamente admise.  

Cu propunerea legislativă de la punctul 2 al ordinii de zi, propunere legislativă 
pentru abrogarea art.36 din Legea concurenţei nr.21/1996, comisia a fost sesizată în 
fond împreună cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi pentru raport comun. 

La dezbateri a participat în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai Consiliului 
Concurenţei .  

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

Comisia a aprobat, în unanimitate, respingerea propunerii legislative. 
Cu proiectul de lege de la punctul 3 al ordinii de zi, proiect de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.75/2010 privind modificarea şi 
completarea Legii concurenţei nr.21/1996, comisia a fost sesizată pentru raport 
comun împreună cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi. 

La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai Consiliului 
Concurenţei. 

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

Comisia a aprobat, în unanimitate, avizarea favorabilă în fond a proiectului de 
lege cu amendamente admise şi amendamente respinse.  
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Cu propunerea legislativă de la punctul 4 al ordinii de zi, propunere legislativă 
privind Programul Naţional de Autostrăzi şi Drumuri Expres (Rapide) pentru 
perioada 2011-2020 şi măsuri de reglementare a contractelor de antrepriză şi 
subantrepriză 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 propunerii legislative a luat cuvântul domnul 
deputat Iulian Iancu.   

Comisia a aprobat, cu o abţinere, respingerea propunerii legislative. 
Cu proiectul de lege şi propunerile legislative de la punctele 5 - 7 ale ordinii de 

zi, proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.339/2005 privind 
regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope; 
propunere legislativă privind modificarea Legii nr.339/2005 privind regimul juridic 
al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope; propunere 
legislativă privind modificarea Legii nr.339 din 29 noiembrie 2005 privind regimul 
juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope, care au 
acelaşi obiect de reglementare, comisia a fost sesizată pentru aviz la Comisia pentru 
sănătate şi familie. 

La dezbateri au participat, reprezentanţi ai Ministerului Administraţiei şi 
Internelor – Agenţia Naţională Antidrog. 

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

Comisia, în unanimitate, a avizat favorabil cu amendamente admise  proiectul 
de lege de la punctul 5 de pe ordinea de zi şi a respins propunerile legislative de la 
punctele 6 şi 7 de pe ordinea de zi.  

Cu proiectul de lege de la punctul 8 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 iniţiator domnul senator Florian Staicu 
şi în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai Agenţiei Naţionale pentru Protecţia 
Consumatorului şi ai Romalimenta. 

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege au luat cuvântul doamna 
deputat Oana Manolescu şi domnii deputaţi: Iulian Iancu, Robert Negoiţă, Mircea 
Marin, Alin Trăşculescu, Matei Brătianu, Istvan Antal şi Cristian Petrescu.   

Comisia a aprobat, în unanimitate, amânarea dezbaterii cu o săptămână pentru 
formularea unor amendamente. 

Cu proiectul de lege de la punctul 9 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. 

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

Cu proiectul de lege de la punctul 10 al ordinii de zi, comisia a fost sesizată 
pentru aviz la Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 
specifice şi la Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi. 

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

Cu proiectul de lege de la punctul 11 al ordinii de zi, proiect de Lege privind 
darea în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii a unor suprafeţe 
de teren, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Academiei de Ştiinţe 
Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu Şişeşti" - Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare 
pentru Creşterea Bovinelor Arad, în vederea realizării de către Compania Naţională 
de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. a obiectivului de investiţie 
"Autostrada Arad-Timişoara-Lugoj" - " Varianta de ocolire Arad cu profil de 
autostradă" respectiv a obiectivului de investiţie " Autostrada Nădlac-Arad", comisia 
a fost sesizată pentru aviz la Comisia pentru politică economică, reformă şi 
privatizare. 

La dezbateri a participat în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai Ministerului 
Muncii Familiei şi Protecţiei Sociale.  

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

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

Cu proiectul de lege de la punctul 12 al ordinii de zi, proiectul Legii 
antreprenorului social, 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. 

Cu „Cartea albă Foaie de parcurs pentru un spaţiu european unic al 
transporturilor – Către un sistem de transport competitiv şi eficient din punct de 
vedere al resurselor”, de la punctul 15. Diverse, comisia a fost sesizată pentru 
examinare 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 au luat cuvântul domnii deputaţi: Iulian Iancu şi Nicuşor 
Păduraru.   

Comisia a aprobat, în unanimitate proiectul de opinie. 
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Cu „Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 
Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor – Foaie de parcurs pentru 
trecerea la o economie competitivă cu emisii scăzute de dioxid de carbon până în 
2050”, de la punctul 15. Diverse, comisia a fost sesizată pentru examinare în fond. 

La dezbateri a participat în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai Ministerului 
Mediului şi Pădurilor sub conducerea domnului secretar de stat Anton Marin. 

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul domnii deputaţi: Iulian Iancu şi Istvan 
Antal. 

Comisia a aprobat, în unanimitate proiectul de opinie. 
Timpul afectat şedinţei fiind epuizat, domnul preşedinte Iulian Iancu anunţă 

reluarea dezbaterii asupra proiectelor de lege de la punctele 13-14 ale ordinii de zi, în 
şedinţa următoare, la nivel de raportori.  

Şedinţa comisiei din data de 2 iunie 2011 a avut loc la nivel de raportori. 
 

 

 

 

Întocmit, 
Expert parlamentar 
Dr.Maria Cristina Bălănescu 

  


