
 
Proces Verbal 

pentru şedinţele comisiei din săptămâna 4 - 7 iulie  2011 

 

  Şedinţele comisiei din datele de 4, 5, 6 şi 7.07.2011 au avut loc la nivel 
de raportori cu următoarea ordine de zi: 

1. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.190/2000 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor 
preţioase în România (P.L.x 445/2010). 

2. Proiect de Lege privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării 
microîntreprinderilor ce  
oferă spre consum produse obţinute exclusiv prin mijloace proprii (P.L.x 364/2010).  

3. Proiect de Lege pentru modificarea alin.(4) al art.14 din Legea 
nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere (P.L.x 
339/2010). 

4. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii de 
aprobare a Ordonanţei nr.43/1997 privind regimul juridic al drumurilor, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare (P.L.x 126/2010). 

5. Proiect de Lege pentru completarea Legii nr. 38/2003 privind 
transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere (P.L.x 621/2010). 

6. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.38/2003 privind 
transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere (P.L.x 628/2010). 

7. Proiect de Lege pentru completarea art.55 pct.5 din Legea nr.38/2003 
privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere (P.L.x 206/2011).  

8. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.62/2009 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din 
domeniul feroviar (P.L.x 384/2009). 

9. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii de 
aprobare a Ordonanţei nr.43/1997 privind regimul juridic al drumurilor, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare (P.L.x 126/2010).  
                   10. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.7/2010 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.43/1997 privind 
regimul drumurilor (P.L.x 166/2010). 

11. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei  
Guvernului nr.43/1997 privind regimul juridic al drumurilor (P.L.x 234/2010). 

12. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului  

nr.8/2011 pentru completarea art.22¹ din Ordonanţa Guvernului nr.43/1997 privind 
regimul Drumurilor (P.L.x 138/2011).  

13. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.6/2010  
pentru modificarea şi completarea Legii nr.265/2008 privind auditul de siguranţă 
rutieră (P.L.x 165/2010). 

14. Diverse. 
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