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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
CAMERA  DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru industrii si servicii 
         

           

 Bucureşti, 20.06.2011 

 

 

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 

pentru şedinţele comisiei din săptămâna 13 - 16 iunie  2011 

 

 

  I. Comisia pentru industrii şi servicii şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 15  

şi 16 iunie  2011, cu următoarea ordine de zi: 

1. 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). 

2. Proiect de Lege privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-

ambientale a clădirilor (P.L.x 360/2011).  

3. 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 (P.L.x 377/2011).  

4. Proiect de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.35/2011 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul realizării programelor de interes 

public sau social, al îndeplinirii obligaţiilor fiscale şi al funcţionării optime a instituţiilor 

statului, precum şi pentru aplicarea unitară a dispoziţiilor legale (P.L.x 374/2011). 

5. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii minelor 

nr.85/2003 (P.L.x 549/2009). 

6. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.111/1996 

privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor 

nucleare (P.L.x 344/2011). 

7. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.39/2011 pentru modificarea şi completarea Legii parteneriatului public-privat 

nr.178/2010 (P.L.x 376/2011). 

8. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii parteneriatului 

public privat nr.178/2010 (P.L.x 200/2011).  

9. Diverse. 
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La lucrările comisiei din 15 şi 16 iunie 2011 au fost prezenţi: 

1. Dep.Iancu Iulian – PSD – Preşedinte 

2. Dep.Negoiţă Robert Sorin - PSD – Vicepreşedinte 

3. Dep.Trăşculescu Alin Silviu – PD-L – Vicepreşedinte 

4. Dep.Adomniţei Cristian Mihai – PNL – Secretar 

5. Dep.Marin Mircea – PD-L – Secretar 

6. Dep.Antal Istvan – UDMR 

7. Dep.Balcan Viorel – PD-L 

8. Dep.Bode Lucian – PD-L 

9. Dep.Bostan Emil – Independent 

10. Dep.Boureanu Cristian Alexandru – PD-L 

          11.Dep.Brătianu Matei Radu - PSD 

          12. Dep.Chiriţă Dumitru - PSD 

  13. Dep.Dolineaschi Andrei - PSD 

  14. Fenechiu Relu - PNL 

  15. Dep.Ionescu George – PD-L 

  16. Dep.Jolţa Nicolae – PNL 

  17.Dep.Leşe Doru Braşoan – PD-L 

  18.Dep.Manolescu Oana – Minorităţi 

  19.Dep. Martin Eduard Stelian - PSD 

20.Dep.Mazilu Constantin - Independent 

21.Dep.Negruţ Clement – PD-L 

22.Dep.Olosz Gergely – UDMR 

  23.Dep.Păduraru Nicuşor – PD-L 

                     24. Dep.Petrescu Cristian – PD-L 

  25. Dep.Potor - Călin PNL 

26.Dep.Rizea Cristian - PSD 

27.Dep.Roman Gheorghe – PD-L 

28.Dep.Toader Mircea-Nicu – PD-L 

  29.Dep.Ţîmpău Radu Bogdan – PNL 

 

II. Şedinţa comisiei din data de 15.06.2011 a fost condusă de domnul 

preşedinte Iulian Iancu, în conformitate cu ordinea de zi, la care a propus introducerea la 

punctul 9. Diverse, a proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

serviciilor de transport public local nr.92/2007, (PLx731/2010); a Propunerii de Directivă a 

Consiliului de modificare a Directivei 2003/96/CE a Consiliului din 27 octombrie 2003 

privind restructurarea cadrului comunitar de impozitare a produselor energetice şi a 
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electricităţii, COM(2011) 169 final ; a Propunerii de Regulament al Parlamentului 

European şi al Consiliului de implementare a unei cooperări consolidate în domeniul 

creării unei protecţii unitare prin brevet, COM(2011) 215 final; a Propunerii de Regulament 

al Parlamentului European şi al Consiliului de implementare a cooperării consolidate în 

domeniul creării unei protecţii unitare prin brevet în ceea ce priveşte dispoziţiile aplicabile 

în materie de traducere, COM(2011) 216 final; a Propunerii de Regulament al 

Parlamentului European şi al Consiliului privind atribuirea unor sarcini legate de protecţia 

drepturilor de proprietate intelectuală, printre care şi reuniunea reprezentanţilor sectorului 

public şi privat în cadrul Observatorului european al contrafacerii şi al pirateriei, Oficiul 

pentru armonizare în cadrul pieţei interne (mărci, desene şi modele industriale), 

COM(2011) 288 final; şi a Propunerii de Regulament al Parlamentului European şi al 

Consiliului  privind exportul şi importul de produse chimice periculoase, COM(2011) 245 

final, care a fost aprobată în unanimitate.  

Cu propunerea legislativă de la punctul 1 al ordinii de zi, comisia a fost 

sesizată în fond. 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 29 deputaţi din totalul de 29 deputaţi 

membri ai comisiei. 

În cadrul dezbaterilor asupra propunerii legislative a luat cuvântul domnul 

deputat Iulian Iancu.   

Comisia a aprobat, în unanimitate, amânarea pentru sesiunea din toamnă a 

dezbaterii pentru definitivarea amendamentelor.  

Cu proiectul de lege de la punctul 2 al ordinii de zi, comisia a fost sesizată 

pentru aviz la Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 

ecologic. 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 29 deputaţi din totalul de 29 deputaţi 

membri ai comisiei. 

La dezbateri au participat în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai Ministerului 

Dezvoltării Regionale şi Turismului sub conducerea domnului secretar de stat Eugen 

Curteanu.  

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege a luat cuvântul domnul 

deputat Iulian Iancu.   

Comisia a aprobat, în unanimitate, amânarea dezbaterii cu o săptămâni 

pentru definitivarea amendamentelor. 

Cu proiectul de lege de la punctul 3 al ordinii de zi, comisia a fost sesizată 

pentru aviz la Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport. 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 29 deputaţi din totalul de 29 deputaţi 

membri ai comisiei. 
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La dezbateri au participat în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai Ministerului 

Educaţiei Cercetării Tineretului şi Sportului.  

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege au luat cuvântul domnii 

deputaţi: Iulian Iancu şi Alin Trăşculescu.   

Comisia a aprobat, în unanimitate, amânarea dezbaterii cu o săptămâni 

pentru definitivarea amendamentelor. 

Cu proiectul de lege de la punctul 4 al ordinii de zi, comisia a fost sesizată 

pentru aviz la Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 

ecologic. 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 29 deputaţi din totalul de 29 deputaţi 

membri ai comisiei. 

La dezbateri au participat în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai Ministerului 

Dezvoltării Regionale şi Turismului sub conducerea domnului secretar de stat Eugen 

Curteanu.  

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege au luat cuvântul domnii 

deputaţi: Iulian Iancu şi Istvan Antal.   

Comisia a aprobat, în unanimitate, avizarea favorabilă a proiectului de lege 

în forma iniţiatorului.  

Cu propunerea legislativă de la punctul 6 al ordinii de zi, comisia a fost 

sesizată în fond. 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 29 deputaţi din totalul de 29 deputaţi 

membri ai comisiei. 

La dezbateri au participat în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai Comisiei 

Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare.  

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege au luat cuvântul domnii 

deputaţi: Iulian Iancu, Istvan Antal şi Cristian Petrescu 

Comisia a aprobat, în unanimitate, respingerea propunerii legislative. 

Cu proiectele de lege de la punctele 7 şi 8 ale ordinii de zi, care au acelaşi 

obiect de reglementare, comisia a fost sesizată pentru raport comun împreună cu Comisia 

juridică, de disciplină şi imunităţi.  

La lucrările comisiei au fost prezenţi 29 deputaţi din totalul de 29 deputaţi 

membri ai comisiei. 

În cadrul dezbaterilor asupra proiectelor de lege a luat cuvântul domnul 

deputat Iulian Iancu.   

Comisia a aprobat, în unanimitate, amânarea dezbaterii pentru definitivarea 

amendamentelor.  
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Cu proiectul de lege de la punctul 9. Diverse al ordinii de zi, comisia a fost 

sesizată în fond. 

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege au luat cuvântul domnii 

deputaţi: Iulian Iancu, Mircea Marin şi  Cristian Petrescu 

Comisia a aprobat, în unanimitate, raportul cu amendamente admise la 

proiectul de lege. 

Cu COM(2011) 169 de la punctul 9 al ordinii de zi, comisia a fost sesizată 

pentru examinarea fondului. 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 29 deputaţi din totalul de 29 deputaţi 

membri ai comisiei. 

La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai Agenţiei 

Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei. 

În cadrul dezbaterilor asupra COM(2011) 169 a luat cuvântul domnul  

deputat Iulian Iancu.  

Comisia a aprobat în unanimitate opinia favorabilă asupra celor solicitate. 

Cu COM(2011) 215, 216, 288 de la punctul 9 al ordinii de zi, comisia a fost 

sesizată pentru examinarea fondului şi verificarea respectării principiului subsidiarităţii. 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 29 deputaţi din totalul de 29 deputaţi 

membri ai comisiei. 

La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai Oficiului de 

Stat pentru Invenţii şi Mărci. 

În cadrul dezbaterilor asupra  celor 3 Propuneri de Regulamente a luat 

cuvântul domnul deputat Iulian Iancu. 

Comisia a aprobat în unanimitate procesul verbal pentru verificarea 

principiului subdiaritatii. 

Cu COM(2011) 245 de la punctul 9 al ordinii de zi, comisia a fost sesizată 

pentru examinarea fondului şi verificarea respectării principiului subsidiarităţii. 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 29 deputaţi din totalul de 29 deputaţi 

membri ai comisiei. 

În cadrul dezbaterilor asupra  Propunerii de Regulament a luat cuvântul 

domnul  deputat Iulian Iancu. 

Comisia a aprobat în unanimitate procesul verbal pentru verificarea 

principiului subdiaritatii. 

Timpul afectat şedinţei fiind epuizat, domnul preşedinte Iulian Iancu anunţă 

reluarea dezbaterii asupra proiectului de lege de la punctul 5 al ordinii de zi, în şedinţa 

următoare. 
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II. Şedinţa comisiei din data de 16.06.2011 a fost condusă de domnul 

preşedinte Iulian Iancu, în conformitate cu ordinea de zi, care a fost aprobată în 

unanimitate.  

Cu proiectul de lege de la punctul 5 al ordinii de zi, comisia a fost sesizată în 

fond. 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 29 deputaţi din totalul de 29 deputaţi 

membri ai comisiei. 

La dezbateri au participat în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai Ministerului 

Economiei Comerţului şi Mediului de Afaceri şi ai Agenţiei Naţionale pentru Resurse 

Minerale. 

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege au luat cuvântul domnii 

deputaţi: Iulian Iancu şi Istvan Antal.   

Comisia a aprobat, în unanimitate, amânarea dezbaterii cu o săptămâni 

pentru definitivarea amendamentelor. 

Ordinea de zi fiind epuizată, domnul preşedinte Iulian Iancu sistează 

lucrările şedinţei.  

 

 

 

 

 

SECRETAR, 

Mircea Marin 

 


