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Proces Verbal 

încheiat în şedinţa comisiei din data de 7 septembrie 2010 
 
 

Domnul Preşedinte Iulian Iancu PSD+PC constată că există cvorum şi 
propune comisiei dezbaterea proiectelor de lege înscrise pe Ordinea de zi. 

Cu proiectul de Lege pentru ratificarea amendamentelor la anexele A, B şi C 
ale Convenţiei privind poluanţii organici persistenţi, adoptată la Stockholm la 22 mai 
2001, adoptate prin deciziile SC-4/10, SC-4/11, SC-4/12, SC-4/13, SC-4/14, SC-
4/15, SC-4/16, SC-4/17 şi SC-4/18 cu ocazia celei de-a patra reuniuni a Conferinţei 
Părţilor la Geneva la 4-8 mai, comisia a fost sesizată pentru aviz la Comisia pentru 
administraţie publică, amenajarea teritoriului. 

Domnul secretar de stat Anton Marin Ministerului Mediului şi Pădurilor 
arată că după Conferinţa de la Stockholm, s-au introdus 9 substanţe chimice noi pe 
lista substanţelor poluante şi susţine proiectul de lege în forma adoptată de Guvern. 

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege a luat cuvântul domnul  
deputat Istvan Antal care a susţinut proiectul de lege în forma prezentată.    

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât în unanimitate avizarea 
favorabilă a proiectului de lege în forma adoptată de iniţiator. 

Cu proiectul de lege de la punctul 2 al ordinii de zi, Proiect de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.40/2010 pentru modificarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.152/2005 privind prevenirea şi controlul 
integrat al poluării, comisia a fost sesizată pentru aviz la Comisia pentru 
administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic, care a fost 
sesizată pentru dezbatere în fond. 

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

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege au luat cuvântul doamna 
deputat Oana Manolescu şi domnii deputaţi Iulian Iancu, Istvan Antal, Nicuşor 
Păduraru, Cristian Boureanu, Cristian Petrescu, Doru Braşoan Leşe, Lucian Bode, 
Cristian Burlacu, Clement Negruţ şi Gheorghe Roman.    

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât în unanimitate avizarea 
favorabilă a proiectului de lege cu un amendament, propus de Domnul Preşedinte 
Iulian Iancu PSD+PC. 

Cu proiectul de lege de la punctul 3 al ordinii de zi, proiect de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.41/2010 privind unele măsuri 
pentru întărirea disciplinei în construcţii comisia a fost sesizată pentru aviz care va fi 
trimis la Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului  şi echilibru 
ecologic. 

La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi Turismului sub conducerea domnului secretar de stat 
I.Andreica, ai Inspectoratului de Stat în Construcţii, ai Ministerului  Administraţiei şi 
Internelor şi ai Ministerului Finanţelor Publice. 
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În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege au luat cuvântul domnii  
deputaţi Iulian Iancu, Cristian Petrescu, Lucian Bode, Istvan Antal şi Nicuşor 
Păduraru.    

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât în unanimitate avizarea 
favorabilă a proiectului de lege cu observaţii propuse de Domnul Preşedinte Iulian 
Iancu PSD+PC. 

Cu proiectul de lege de la punctul 4 al ordinii de zi, Proiect de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.35/2010 pentru modificarea şi 
completarea art.2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.19/2006 privind 
utilizarea plajei Mării Negre şi controlul activităţilor desfăşurate pe plajă, comisia a 
fost sesizată pentru aviz care va fi trimis la Comisia pentru administraţie publică, 
amenajarea teritoriului  şi echilibru ecologic. 

La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi Turismului sub conducerea domnului secretar de stat 
I.Andreica şi ai Ministerului Mediului şi Pădurilor sub conducerea domnului secretar 
de stat Anton Marin.  

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege au luat cuvântul domnii 
deputaţi Iulian Iancu şi Cristian Boureanu.    

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât în unanimitate avizarea 
favorabilă a proiectului de lege cu amendamente admise. 

Cu proiectul de lege de la punctul 5 al ordinii de zi, proiect de Lege pentru 
completarea art.35 din Legea nr.111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, 
reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare comisia a fost sesizată 
pentru dezbatere în fond. 

La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai Ministerului 
Mediului şi Pădurilor. 

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

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât în unanimitate adoptarea 
proiectului de lege în forma aprobată de Senat. 

Şedinţele comisiei din datele de 8-9 septembrie 2010 s-au desfăşurat la nivel 
de raportori.  

 

 

 

 
 
 
Intocmit, 
Expert Parlamentar 
Dr. Maria Cristina Bălănescu 
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