
Proces Verbal 

din săptămâna 10 – 13 septembrie 2012 

 
 

Şedinţa comisiei din data de 11.09.2012 a fost condusă de domnul  preşedinte 
Iulian Iancu, care constată că există cvorum, şi propune comisiei dezbaterea punctului 1 
de pe ordinea de zi. 

Cu proiectul de lege de la punctul 1 de pe ordinea de zi, cererea de reexaminare a 
Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.33/2007 privind 
modificarea şi completarea Legii energiei electrice nr. 13/2007 şi Legii gazelor nr. 
351/2004, comisia a fost sesizată pentru depunerea unui raport suplimentar. 

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege a luat cuvântul domnul deputat 
Iulian Iancu. 
          În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât cu majoritate de voturi 
menţinerea  raportului depus anterior. 

Şedinţa comisiei din data de 11.09.2012 a fost condusă de domnul  preşedinte 
Iulian Iancu, care constată că există cvorum, respectiv sunt prezenţi 28 deputaţi din 
totalul de 28 deputaţi membri ai comisiei, şi propune comisiei dezbaterea proiectelor de 
lege de pe ordinea de zi, cu includerea la punctul „11.Diverse” a Legii privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.13/2008 pentru modificarea şi completarea Legii 
serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.51/2006 şi a Legii serviciului de alimentare 
cu apă şi de canalizare nr.241/2006 (PLx248/2008/2011) şi a proiectului de Lege pentru 
ratificarea Acordului între România şi Republica Bulgaria privind instituirea blocului 
funcţional de spaţiu aerian „DANUBE – FAB”, semnat la Bruxelles la 12 decembrie 
2011 (PLx252/2012), iar comisia aprobă în unanimitate. 

Cu propunerea legislativă de la punctul 2 de pe ordinea de zi, propunere 
legislativă pentru completarea Legii nr.129/1992 privind protecţia desenelor şi 
modelelor, comisia a fost sesizată în fond. 

La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai iniţiatorilor, 
domnii deputaţi: George Ionescu, Cristian Petrescu şi Antal Istvan şi ai OSIM, sub 
conducerea domnului director general Gabor Varga. 

În cadrul dezbaterilor asupra propunerii legislative au luat cuvântul domnii 
deputaţi: Iulian Iancu, George Ionescu şi Istvan Antal. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât cu majoritate de voturi 
respingerea propunerii legislative. 

Cu proiectul de lege de la punctul 3 de pe ordinea de zi, proiect de Lege pentru 
retragerea declaraţiei prevazută prin Legea nr.309/2007 privind declararea neaplicării 
Regulilor uniforme privind Contractul de utilizare a infrastructurii în traficul 
internaţional feroviar (CUI), a Regulilor uniforme privind validarea normelor tehnice şi 
adoptarea prescripţiilor tehnice uniforme aplicabile materialului feroviar destinat a fi 
utilizat în traficul internaţional (APTU) şi a Regulilor uniforme privind admiterea 

 1



tehnică a materialului destinat a fi utilizat în traficul internaţional (ATMF), cuprinse în 
apendicele E,F şi, respectiv, G la Convenţia privind transporturile internaţionale 
feroviare(COTIF), semnată la Berna la 9 mai 1980 şi pentru ratificarea acestor anexe, 
astfel cum au fost ele aprobate la cea de-a 24-a sesiune a Comitetului de Revizuire 
(Berna 2009), comisia a fost sesizată în fond.  

La dezbateri au participat în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai Ministerului 
Transporturilor şi Infrastructurii, sub conducerea domnului secretar de stat Lucian 
Iliescu. 

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

 In urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât în unanimitate aprobarea 
proiectului de lege în forma iniţială. 

Cu proiectul de lege de la punctul 4 de pe ordinea de zi, proiect de Lege pentru 
modificarea Legii minelor nr.85/2003, comisia a fost sesizată în fond. 

La dezbateri au participat în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai Ministerului 
Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri şi ai Agenţiei Naţionale pentru Resurse 
Minerale. 

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

In urma dezbaterilor membrii comisiei au hotărât în unanimitate  respingerea 
proiectului de lege. 

Cu proiectul de lege de la punctul 5 de pe ordinea de zi, proiect de Lege pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.153/2011 privind măsuri de creştere a calităţii 
arhitectural-ambientale a cladirilor, 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 
Culturii şi Patrimoniului Naţional şi ai Ministerului Administraţiei şi Internelor. 

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

In urma dezbaterilor membrii comisiei au hotărât în unanimitate avizarea 
favorabilă a proiectului de lege în forma aprobată de Senat. 

Cu proiectul de lege de la punctul 6 de pe ordinea de zi, proiect de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.25/2012 privind acordrea unui 
împrumut Companiei Naţionale de Căi Ferate"C.F.R." - S.A. în scopul achitării 
obligaţiilor de plată datorate furnizorilor de energie electrică, comisia a fost sesizată 
pentru aviz la Comisia pentru buget, finanţe şi bănci. 

La dezbateri au participat în calitate de invitaţi reprezentanţi ai Ministerului 
Transporturilor şi Infrastructurii. 

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

In urma dezbaterilor membrii comisiei au hotărât în unanimitate avizarea 
favorabilă a proiectului de lege în forma aprobată de Senat.  
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Cu proiectul de lege de la punctul 7 de pe ordinea de zi, proiect de Lege privind 
ratificarea Contractului de finanţare între România şi Banca Europeană de Investiţii 
aferent Proiectului de modernizare a metroului din Bucureşti - etapa a V-a, magistrala 5 
Drumul Taberei - Pantelimon, tronsonul Universitate - Pantelimon, semnat la Bucureşti, 
la 16 decembrie 2011, comisia a fost sesizată pentru aviz la Comisia pentru buget, 
finanţe şi bănci. 

La dezbateri au participat în calitate de invitaţi reprezentanţi ai Ministerului 
Transporturilor şi Infrastructurii şi ai Ministerului Finanţelor publice.  

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

In urma dezbaterilor membrii comisiei au hotărât în unanimitate avizarea 
favorabilă a proiectului de lege în forma iniţială şi transmiterea unei propuneri de 
amendament spre analiză, Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci. 

Cu proiectul de lege de la punctul 8 de pe ordinea de zi, proiect de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.24/2012 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri 
financiar-fiscale, comisia a fost sesizată pentru aviz la Comisia pentru buget, finanţe şi 
bănci. 

La dezbateri au participat în calitate de invitaţi reprezentanţi ai Ministerului 
Finanţelor Publice. 

In cadrul dezbaterilor a luat cuvântul domnul deputat Iulian Iancu. 
In urma dezbaterilor membrii comisiei au hotărât în unanimitate avizarea 

favorabilă în forma propusă de Senat. 
Cu propunerea legislativă de la punctul 9 de pe ordinea de zi, propunere 

legislativă privind transmiterea unei suprafeţe de teren din domeniul public al statului şi 
din administrarea Agenţiei Domeniilor Statului în domeniul public al Municipiului 
Călăraşi şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Călăraşi, judeţul Călăraşi, 
pentru realizarea obiectivului parc industrial, comisia a fost sesizată pentru aviz la 
Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic şi la 
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi. 

La dezbari au participat în calitate de invitaţi reprezentanţi ai Ministerului 
Administraţiei şi Internelor şi ai Agenţiei Domeniilor Statului. 

In cadrul dezbaterilor a luat cuvântul domnul deputat Iulian Iancu. 
In urma dezbaterilor membrii comisiei au hotărât în unanimitate avizarea negativă 

a proiectului de lege. 
Cu propunerea legislativă de la punctul 10 de pe ordinea de zi, propunere 

legislativă privind administrarea unei suprafeţe de teren din domeniul public al statului 
şi din administrarea Agenţiei Domeniilor Statului în domeniul public al Municipiului 
Olteniţa şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Olteniţa, judeţul Călăraşi, 
pentru realizarea obiectivului parc industrial, comisia a fost sesizată pentru aviz la 
Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic şi la 
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi. 

 3



 4

La dezbari au participat în calitate de invitaţi reprezentanţi ai Ministerului 
Administraţiei şi Internelor şi ai Agenţiei Domeniilor Statului. 

In cadrul dezbaterilor a luat cuvântul domnul deputat Iulian Iancu. 
In urma dezbaterilor membrii comisiei au hotărât în unanimitate avizarea negativă 

a proiectului de lege. 
Cu proiectul de lege de la punctul 11 de pe ordinea de zi, (PLx248/2008/2011) 

comisia a fost sesizată în fond. 
In cadrul dezbaterilor a luat cuvântul domnul deputat Iulian Iancu. 
In urma dezbaterilor membrii comisiei au hotărât în unanimitate menţinerea 

raportului iniţial. 
Cu proiectul de lege de la punctul 11 de pe ordinea de zi, (PLx252/2012) comisia 

a fost sesizată pentru depunerea unui raport suplimentar. 
In cadrul dezbaterilor a luat cuvântul domnul deputat Iulian Iancu. 
In urma dezbaterilor membrii comisiei au hotărât în unanimitate adoptarea 

proiectului de lege în forma iniţială. 
Şedinţele comisiei din datele de 12 şi 13 septembrie 2012 au avut loc la nivel de 

raportori. 
 
 
 
 
 

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