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Proces Verbal 
pentru şedinţele comisiei din săptămâna 24 - 27 octombrie  2011 

 

Şedinţa comună a Comisiei pentru industrii şi servicii şi a Comisiei pentru 
administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic din data de 
25.10.2011 a avut loc la nivel de raportori şi a luat în dezbatere proiectul Legii 
turismului cu care comisia a fost sesizată în fond împreună cu Comisia pentru 
administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic. 

La dezbaterile asupra proiectului de lege au participat, în calitate de invitaţi, 
specialişti din cadrul 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: Eduard Martin, Zanfir Iorguş, Nicuşor Păduraru, Antonella Marinescu  
Zamfirescu Sorin şi Cristian Petrescu.  
 

Şedinţa comisiei din data de 26.10.2011 a fost condusă de domnul  preşedinte 
Iulian Iancu, care constată că există cvorum şi propune comisiei dezbaterea 
proiectelor de lege înscrise pe Ordinea de zi, iar comisia  aprobă în unanimitate. 

Cu proiectul de lege de la punctul 2 al ordinii de zi, propunere legislativă 
privind colectarea datelor personale ale utilizatorilor serviciilor de tip Prepay, 
comisia a fost sesizată pentru aviz la Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi la 
Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor. 

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege a luat cuvântul domnul 
deputat Iulian Iancu.  

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, în unanimitate avizarea 
negativă a proiectului de lege. 

Cu proiectul de lege de la punctul 3 al ordinii de zi, proiect de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.51/2011 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.17/1990 privind regimul juridic al apelor maritime interioare, al 
mării teritoriale, al zonei contigue şi al zonei economice exclusive ale României, 
comisia a fost sesizată pentru aviz la Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi. 

La dezbaterile asupra proiectului de lege au participat, în calitate de invitaţi, 
specialişti din cadrul Ministerului Mediului şi Pădurilor sub conducerea domnului 
secretar de stat Cristian Apostol şi ai Ministerului Administraţiei şi Internelor. 

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege a luat cuvântul domnul 
deputat Iulian Iancu.  

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

Cu proiectul de lege de la punctul 4 al ordinii de zi, proiect de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.23/2009 privind activitatea de acreditare a 
organismelor de evaluare a conformităţii, comisia a fost sesizată în fond. 
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La dezbaterile asupra proiectului de lege au participat, în calitate de invitaţi, 
specialişti din cadrul Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, ai 
RENAR şi ai Biroului Român de Metrologie Legală. 

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege a luat cuvântul domnul 
deputat Iulian Iancu.  

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, în unanimitate avizarea 
favorabilă în fond a proiectului de lege cu amendamente admise. 

Cu proiectul de lege de la punctul 5 al ordinii de zi, proiect de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.23/2010 pentru completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.20/1992 privind activitatea de metrologie, comisia a fost sesizată în 
fond. 

La dezbaterile asupra proiectului de lege au participat, în calitate de invitaţi, 
specialişti din cadrul Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, ai 
RENAR şi ai Biroului Român de Metrologie Legală. 

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege a luat cuvântul domnul 
deputat Iulian Iancu.  

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

 
Intrucât punctele de pe ordinea de zi propuse spre dezbatere în comisie au fost 

epuizate, domnul preşedinte Iulian Iancu sistează lucrările şedinţei. 
   
 Şedinţa comisiei din data de 27.10.2011 a avut loc la nivel de raportori.  
 
 
 
 
 

Întocmit,  
Consilier parlamentar, 
Dr.Fiz. Maria Cristina Bălănescu 

 


