
 

                                                                                          

Proces Verbal 
din săptămâna 2- 5 aprilie  2012 

 
 

Şedinţa comisiei din data de 2.04.2012 a avut loc la nivel de raportori. 
 Şedinţa comisiei din data de 3.04.2012 a fost condusă de domnul  preşedinte de 
şedinţă Alin Silviu Trăşculescu, care constată că există cvorum, respectiv sunt prezenţi 
17 deputaţi din totalul de 30 deputaţi membri ai comisiei, 3 deputaţi fiind în protest 
parlamentar, iar 10 fiind absenţi, şi propune comisiei dezbaterea proiectelor de lege 
înscrise pe ordinea de zi, iar la punctul „10 Diverse”, dezbaterea proiectului de „Lege 
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.93/2011 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei Guvernului nr. 63/2001 privind înfiinţarea Inspectoratului de 
Stat în Construcţii – ISC” (P.L.x 32/2012), şi comisia aprobă în unanimitate. 

Cu „Comunicarea – Perspectiva energetică 2050” de la punctul 1 de pe ordinea de 
zi, comisia a fost sesizată pentru examinarea fondului. 

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

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât în unanimitate adoptarea  unui 
proiect de opinie. 

Cu „Cartea Verde - restructurare şi anticiparea schimbărilor: învăţăminte 
desprinse din experienţa recentă”, de la punctul 2 de pe ordinea de zi, comisia a fost 
sesizată pentru examinarea fondului. 

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

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât în unanimitate amânarea 
dezbaterii deoarece iniţiatorul nu a fost prezent. 

Cu proiectul de lege de la punctul 3 de pe ordinea de zi, proiect de Lege privind 
aderarea României la acordul parţial extins privind itinerariile culturale, instituit prin 
Rezoluţia CM/Res (2010)53 (adoptată de Comitetul de Miniştri la data de 8 decembrie 
2010 la cea de-a 1101-a întâlnire a miniştrilor adjuncţi), comisia a fost sesizată în fond 
împreună cu Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă.    

La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai Ministerului 
Culturii şi Patrimoniului Naţional, sub conducerea domnului secretar de stat Marius 
Iuraşcu. 

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

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât în unanimitate adoptarea 
proiectului de lege cu amendamente admise. 
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Cu proiectul de lege de la punctul 4 de pe ordinea de zi, proiect de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.14/2011 pentru completarea art.2 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza 
aparate de marcat electronice fiscale, 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 Finanţelor Publice. 

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

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

Cu proiectul de lege de la punctul 5 de pe ordinea de zi, propunere legislativă 
privind modificarea LEGII nr.64 din 16 ianuarie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.28/1999 privind obligaţia agenţilor economici de a utiliza 
aparate de marcat electronice fiscale, comisia a fost sesizată pentru raport suplimentar.    

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

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

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât în unanimitate amânarea 
dezbaterii la cererea iniţiatorilor. 

Cu proiectele de lege de la punctele 6 – 9 ale ordinii de zi, proiect de Lege 
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.88/2011 privind modificarea şi 
completarea Legii nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii 
energiei din surse regenerabile de energie; proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.29/2010 privind modificarea şi completarea Legii nr.220/2008 pentru 
stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de 
energie; proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.220/2008 pentru 
stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de 
energie; şi proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.220/2008 pentru 
pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de 
energie 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 Autorităţii Naţionale de Reglementare 
în Domeniul Energiei, ai Consiliului Concurenţei, ai GDF Suez En. România, ai 
Asociaţiei Green Energy, ai ENEL România, ai Cez România, ai SC Tecon SRL, ai 
Asociaţiei Române pentru Energie Eoliană şi ai EON România. 

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege au luat cuvântul domnii deputaţi: 
Alin Silviu Trăşculescu, Istvan Antal, Nicuşor Păduraru, Olosz Gergely şi Mircea 
Toader.  

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât în unanimitate continuarea 
dezbaterilor într-o şedinţă ulterioară a comisiei. 
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Cu proiectul de lege de la punctul 10 de pe ordinea de zi, 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 Silviu Trăşculescu.  

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

Întrucât proiectele înscrise pe ordinea de zi au fost epuizate, domnul preşedinte de 
şedinţă Alin Silviu Trăşculescu sistează lucrările comisiei. 

Şedinţele comisiei din datele de 4 şi 5.04.2012 au avut loc la nivel de raportori. 
  
 
 
 
Intocmit, 
Consilier parlamentar, 
Dr.Fiz.Maria Cristina Bălănescu 
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