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Proces Verbal 
pentru şedinţele comisiei din săptămâna 9 – 12 mai  2011 

 
 
 

Şedinţele comisiei din datele de 10, 11 şi 12 mai 2011 au avut loc la 
nivel de raportori cu următoarea ordine de zi:  
  I. Comisia pentru industrii şi servicii şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 
10, 11 şi 12 mai  2011, cu următoarea ordine de zi: 

1. Propunere legislativă pentru completarea Legii Minelor nr.85/2003 
cu modificările şi completările ulterioare (P.L.x 36/2011). 

2. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii minelor 
nr.85/2003 (P.L.x 549/2009). 

3.  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 (P.L.x 
700/2010). 

4. 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 (P.L.x 
715/2010). 

5. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvenului 
nr.18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe (P.L.x 
220/2009). 

6. Propunere legislativă pentru modificarea art.8 al Ordonanţei de 
Urgenţă a Guvernului nr.174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru 
reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate (P.L.x 249/2009). 

7. Propunere legislativă pentru modificarea art.13 şi art.14 ale 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.18/2009 privind creşterea performanţei 
energetice a blocurilor de locuinţă (P.L.x 653/2009). 

8. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.18 din 4 martie 2009 privind creşterea performanţei 
energetice a blocurilor de locuinţe (P.L.x 151/2010). 

9. Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de Urgenţă 
nr.18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe (P.L.x 
479/2010). 

10. Propunere legislativă pentru completarea art.6 din Ordonanţa de 
urgenţă nr.18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe 
(P.L.x 773/2010). 

11.  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.122/2010 privind stabilirea sancţiunilor aplicabile pentru încălcarea 
prevederilor Regulamentului (CE) nr.1272/2008 al Parlamentului European şi al 
Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea 
substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a directivelor 
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67/548/CEE şi 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) 
nr.1907/2006 (P.L.x 141/2011). 

12. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.119/2010 privind regimul de control al operaţiunilor cu produse cu 
dublă utilizare (P.L.x 143/2011). 

13. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.7/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr.350/2001 privind 
amenajarea teritoriului şi urbanismul (P.L.x 187/2011). 

14. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.8/2011 
pentru modificarea şi completarea legislaţiei cu privire la eliberarea, gestionarea şi 
monitorizarea documentelor de călătorie acordate pensionarilor, veteranilor de război 
şi văduvelor de război (P.L.x145/2011). 

15. Proiect de lege pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative în  

vederea îmbunătăţirii activităţii de valorificare a bunurilor sechestrate sau după caz, 
intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului (P.L.x 199/2011). 

16. Planul 2011 pentru eficienţă energetică. 
17. Diverse. 
 

 

 

 

Intocmit, 
Expert parlamentar 
Dr.Maria Cristina Bălănescu 

 


