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Proces Verbal 
încheiat în şedinţa comisiei din data de 6 octombrie 2010 

 
 

Domnul  Preşedinte Iulian Iancu PSD+PC constată că există cvorum şi 
propune comisiei dezbaterea actelor normative înscrise pe Ordinea de zi 
începând cu punctul 9, întrucât în zilele de 5 şi 7 octombrie 2010 Comisia pentru 
industrii şi servicii a lucrat la nivel de raportori asupra punctelor 1-8 de pe 
ordinea de zi. Comisia votează în unanimitate cele menţionate mai sus.   

Cu proiectul de lege de la punctul 9 al ordinii de zi, proiect de Lege 
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.13/2008 pentru 
modificarea şi completarea Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice 
nr.51/2006 şi a Legii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare 
nr.241/2006 comisia a fost sesizată pentru dezbatere în fond împreună cu 
Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 
ecologic. 

La dezbaterile publice au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai 
Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Servicii Comunitare de Utilităţi 
Publice, ai Patronatului Serviciilor Publice din Iluminat, ai Asociaţiei Române a 
Apei, ai SC Supercom SA, ai Asociaţiei Serviciilor Energetice din România, ai 
Asociaţiei Române de Salubritate şi ai SC Raja SA C-ţa. 

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege au luat cuvântul 
domnii  deputaţi: Iulian Iancu, Mircea Toader, Nicuşor Păduraru, Doru Braşoan 
Leşe, Alin Trăşculescu, Istvan Antal, Viorel Balcan, Martin Eduard şi Clement 
Negruţ.    

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât în unanimitate 
analizarea la nivel de raportori a proiectelor de lege cu toate amendamentele 
propuse şi cu invitarea celor prezenţi şi care şi-au expus un punct de vedere. 

Cu proiectul de lege de la punctul 10 al ordinii de zi, comisia a fost 
sesizată pentru aviz la Comisia pentru buget, finanţe şi bănci, care a fost sesizată 
pentru dezbatere în fond. 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 24 deputaţi din totalul de 26 
deputaţi membri ai comisiei. 

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 Iulian Iancu care a propus amânarea dezbaterii cu o săptămână.  

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

Cu proiectul de lege de la punctul 11 al ordinii de zi, comisia a fost 
sesizată pentru dezbatere în fond. 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 24 deputaţi din totalul de 26 
deputaţi membri ai comisiei. 
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La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai 
Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, ai Agenţiei 
Naţionale pentru Resurse Minerale şi ai Ministerului Culturii şi Patrimoniului 
Naţional sub conducerea domnului secretar de stat Vasile Timiş. 

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege au luat cuvântul 
domnii  deputaţi: Iulian Iancu, Mircea Toader, Istvan Antal, Nicuşor Păduraru, 
Cristian Petrescu, George Ionescu şi Clement Negruţ.    

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au parcurs raportul cu 
amendamentele propuse de membrii comisiei şi au hotărât în unanimitate ca 
votul final să se dea în următoarea săptămână. 

Cu proiectul de lege de la punctul 12 al ordinii de zi, comisia a fost 
sesizată în fond. 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 24 deputaţi din totalul de 26 
deputaţi membri ai comisiei. 

La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţi aii 
Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor şi ai Patronatului 
Bijutierilor din România. 

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege a luat cuvântul 
domnul deputat Iulian Iancu care a propus amânarea dezbaterii cu o săptămână.  

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât în unanimitate  
amânarea dezbaterii cu o săptămână. 

Cu proiectul de lege de la punctul 13 al ordinii de zi, comisia a fost 
sesizată în fond. 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 24 deputaţi din totalul de 26 
deputaţi membri ai comisiei. 

La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţi aii 
Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare sub  conducerea 
doamnei preşedinte Vajda Borbala. 

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege au luat cuvântul 
domnii  deputaţi: Iulian Iancu, Istvan Antal şi Nicuşor Păduraru.    

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

Cu actul normativ de la punctul 14 al ordinii de zi, comisia a fost 
sesizată în fond. 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 24 deputaţi din totalul de 26 
deputaţi membri ai comisiei. 

În cadrul dezbaterilor asupra propunerii legislative a luat cuvântul 
domnul deputat Iulian Iancu care a propus amânarea dezbaterii cu o săptămână.  

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât în unanimitate  
amânarea dezbaterii cu o săptămână. 

 
Expert Parlamentar, 
Dr.Fiz.Maria Cristina Bălănescu 
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