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Proces Verbal 

pentru şedinţele comisiei din săptămâna 20 - 23 iunie  2011 

 

Şedinţa comisiei din 21.06.2011 a fost condusă de Domnul  Preşedinte  
preşedinte de şedinţă Alin Trăşculescu, care constată că există cvorum şi propune 
comisiei inscrierea pe ordinea de zi la punctul 11. Diverse, a proiectului de Lege 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.80/2000 privind 
omologarea şi certificarea produselor şi materialelor de exploatare utilizate la 
vehiculele rutiere, precum şi condiţiile de introducere pe piaţă şi de comercializare a 
acestora, (PLx690/2010) şi a proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.255/1998 privind protecţia noilor soiuri de plante şi a Legii nr.186/2000 
privind aderarea României la Convenţia internaţională pentru protecţia noilor soiuri 
de plante (PLx383/2011), care a fost aprobată în unanimitate.  

Cu proiectul de lege de la punctul 1 al ordinii de zi, proiect de Lege privind 
măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor, 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 Alin Trăşculescu.   

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

Cu proiectul de lege de la punctul 2 al ordinii de zi, proiect de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.6/2011 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr.57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea 
tehnologică, comisia a fost sesizată pentru aviz la Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport.  

La dezbateri au participat în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai Ministerului 
Educaţiei Cercetării Tineretului şi Sportului şi ai Ministerului Finanţelor Publice.  

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege a luat cuvântul domnul 
deputat Alin Trăşculescu.   

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

Cu proiectul de lege de la punctul 3 al ordinii de zi, propunere legislativă 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.88/2010 privind aprobarea unor măsuri 
financiare pentru întreprinderile mici şi mijlocii din industria berii, 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 şi ai Patronatul Societăţilor Independente Producătoare de Bere 
din România sub conducerea domnului preşedinte Yazmi Dugan.  

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege au luat cuvântul domnii 
deputaţi: Alin Trăşculescu, Lucian Bode, Istvan Antal şi Mircea Marin.   

Comisia a aprobat, în unanimitate, amânarea dezbaterii cu o săptămână 
pentru a se prezenta iniţiatorii. 

Cu proiectele de lege de la punctele 4 şi 6 ale ordinii de zi, proiect de 
Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.27/2010 pentru modificarea şi 
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completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.109/2005 privind transporturile 
rutiere şi proiect de Lege pentru completarea art.54 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.109/2005 privind transporturile rutiere, care au acelaşi obiect de 
reglementare, 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 Eusebiu 
Pistru şi ai Ministerului Administraţiei şi Internelor.  

În cadrul dezbaterilor asupra proiectelor de lege a luat cuvântul domnul 
deputat Alin Trăşculescu.   

Comisia a aprobat, în unanimitate, amânarea dezbaterii cu o săptămână la 
cererea iniţiatorilor. 

Timpul afectat şedinţei fiind epuizat, domnul preşedinte de şedinţă Alin 
Trăşculescu anunţă reluarea dezbaterii, în şedinţa următoare. 

 
Şedinţa comisiei din data de 22.06.2011 a fost condusă de domnul preşedinte 

de şedinţă Alin Trăşculescu, în conformitate cu ordinea de zi, care a fost aprobată în 
unanimitate.  

Cu proiectul de lege de la punctul 5 al ordinii de zi, proiect de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.5/2011 pentru aprobarea unor reglementări 
privind creşterea siguranţei rutiere şi destinaţia sumelor încasate de către personalul 
împuternicit cu atribuţii de inspecţie şi control în urma aplicării sancţiunilor  
contravenţionale specifice activităţii de transport rutier, comisia a fost sesizată în 
fond împreună cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi. 

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

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege au luat cuvântul domnii 
deputaţi: Alin Trăşculescu, Nicuşor Păduraru, George Ionescu, Mircea Marin şi 
Cristian Petrescu.   

Comisia a aprobat, în unanimitate, avizarea favorabilă în fond a proiectului de 
lege cu amendamente admise şi transmiterea către Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi a raportului preliminar.  

Cu proiectul de lege de la punctul 7 al ordinii de zi, proiect de Lege pentru 
modificarea şi completarea 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, ai Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional sub conducerea domnului secretar de stat Vasile Timiş, ai 
Ministerului Finanţelor Publice, ai Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale sub 
conducerea domnului preşedinte Alexandru Pătruţi şi ai PATROMIN sub 
conducerea domnului vicepreşedinte Nicolaie Suciu. 

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege au luat cuvântul domnii 
deputaţi: Alin Trăşculescu şi Mircea Toader.  

Comisia a aprobat, în unanimitate, amânarea dezbaterii cu o săptămâni pentru 
a primi un punct de vedere al Ministerului Finanţelor Publice asupra 
amendamentelor referitoare la cuantumul redevenţelor.  

Cu proiectele de lege de la punctele 8, 9 şi 10 ale ordinii de zi, proiect de Lege 
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.6/2011 pentru stimularea 
înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri; proiect 
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de Lege privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor aparţinând 
întreprinzătorilor tineri, debutanţi în afaceri şi proiect de Lege privind stimularea 
înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor aparţinând întreprinzătorilor tineri, 
debutanţi în afaceri, care au acelaşi obiect de reglementare, comisia a fost sesizată în 
fond.  

La dezbateri au participat în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai Ministerului 
Economiei Comerţului şi Mediului de Afaceri, ai Ministerului Finanţelor Publice şi 
ai Monitorului Oficial. 

În cadrul dezbaterilor asupra proiectelor de lege au luat cuvântul domnii 
deputaţi: Alin Trăşculescu, Nicuşor Păduraru şi Mircea Toader.  

Comisia a aprobat, în unanimitate, avizarea favorabilă în fond cu 
amendamente admise a proiectului de lege de la punctul 8 de pe ordinea de zi şi 
respingerea proiectelor de lege de la punctele 9 şi 10 de pe ordinea de zi. 

Cu proiectul de lege de la punctul 11 al ordinii de zi, proiect de Lege pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.80/2000 privind omologarea şi 
certificarea produselor şi materialelor de exploatare utilizate la vehiculele rutiere, 
precum şi condiţiile de introducere pe piaţă şi de comercializare a acestora, comisia a 
fost sesizată în fond. 

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

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege au luat cuvântul domnii 
deputaţi: Alin Trăşculescu, George Ionescu şi Cristian Petrescu.  

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

Cu proiectul de lege de la punctul 11 al ordinii de zi, proiect de Lege pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.255/1998 privind protecţia noilor soiuri de 
plante şi a Legii nr.186/2000 privind aderarea României la Convenţia internaţională 
pentru protecţia noilor soiuri de plante, comisia a fost sesizată în fond împreună cu 
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice.  

La dezbateri au participat în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai Ministerului 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi ai Institutului de Stat pentru Testarea şi 
Inregistrarea Soiurilor. 

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege au luat cuvântul domnii 
deputaţi: Alin Trăşculescu şi Cristian Petrescu.  

Comisia a aprobat, cu majoritate de voturi, raportul cu amendamente admise la 
proiectul de lege. 

Ordinea de zi fiind epuizată, domnul preşedinte de şedinţă Alin Trăşculescu  
anunţă că luni 27.06.2011 la ora 12 va avea loc şedinţa comisiei în care se va dezbate 
proiectul de Lege a turismului (PLx417/2011) şi cere ca să se depună până luni 
dimineaţă toate amendamentele la acest proiect, apoi sistează lucrările şedinţei.  

Şedinţa comisiei din data de 23.06.2011 a aut loc la nivel de raportori. 

 
 
Intocmit, 
Expert parlamentar 
Dr.Maria Cristina Bălănescu 

 


