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Proces Verbal 
pentru şedinţele comisiei din săptămâna 31 octombrie 4 noiembrie 2011 

 
 

Şedinţa comisiei din data de 1.11.2011 a fost condusă de domnul  preşedinte de 
şedinţă Alin Trăşculescu, care constată că există cvorum şi propune comisiei dezbaterea 
proiectelor de lege înscrise pe Ordinea de zi, iar la punctul 5.”Diverse”, de pe ordinea de 
zi, inscrierea următoarelor: 

5.1 Propunere de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind 
accelerarea introducerii cerinţelor referitoare la coca dublă sau a unor standarde de 
proiectare echivalente pentru petrolierele cu cocă simplă (COM (2011)566); 

5.2 Propunere legislativă pentru modificarea OUG 34/2006 privind atribuirea 
contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a 
contractelor de concesiune de servicii (P.L.x 812/2010), iar comisia  a aprobat în 
unanimitate. 

Cu proiectul de lege de la punctul 1 al ordinii de zi, proiect de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2011 pentru abrogarea unor poziţii 
din anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.36/2001 privind regimul preţurilor şi 
tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenţei, precum şi pentru 
aprobarea unor măsuri cu privire la ajustarea tarifelor de călătorie cu metroul şi de 
transport feroviar, comisia a fost sesizată pentru aviz la Comisia pentru buget, finanţe şi 
bănci. 

La dezbaterile asupra proiectului de lege au participat, în calitate de invitaţi, 
specialişti din cadrul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii sub conducerea 
domnului secretar de stat Eusebiu Pistru şi ai Ministerului Finanţelor Publice.    

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

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 2 al ordinii de zi, proiect de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.70/2011 privind măsurile de protecţie 
socială în perioada sezonului rece, comisia a fost sesizată pentru aviz la Comisia pentru 
administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic şi la Comisia pentru 
muncă şi protecţie socială. 

La dezbaterile asupra proiectului de lege au participat, în calitate de invitaţi, 
specialişti din cadrul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi ai Ministerului 
Administraţiei şi Internelor. 

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

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

Cu propunerea de regulament de la punctul 5.1 al ordinii de zi, comisia a fost 
sesizată pentru verificarea respectării principiului subsidiarităţii. 
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La dezbaterile asupra propunerii de regulament au participat, în calitate de invitaţi, 
specialişti din cadrul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii sub conducerea 
domnului secretar de stat Eusebiu Pistru. 

În cadrul dezbaterilor asupra propunerii de regulament a luat cuvântul domnul 
deputat Alin Trăşculescu.  

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, în unanimitate să trimită 
Comisiei pentru afaceri europene şi Departamentului pentru Afaceri Europene, un proces 
verbal prin care se constată că propunerea de regulament respectă principiul 
subsidiarităţii. 

Cu propunerea legislativă de la punctul 5.2 al ordinii de zi, comisia a fost sesizată 
în fond împreună cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi 

La dezbaterile asupra proiectului de lege au participat, în calitate de invitaţi, 
specialişti din cadrul Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea 
Achiziţiilor Publice sub conducerea doamnei preşedinte Cristina Trăilă. 

În cadrul dezbaterilor asupra propunerii legislative au luat cuvântul domnii deputaţi 
Alin Trăşculescu, Mircea Toader, Mircea Marin, George Ionescu şi Tătaru Florin. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, în unanimitate avizarea 
favorabilă în fond a propunerii legislative cu amendamente admise. 

Tot la punctul „5. Diverse” a luat cuvântul domnul deputat George Ionescu care a 
cerut comisiei să adreseze Biroului Permanent cererea de retragere de pe ordinea de zi a 
Camerei Deputaţilor a raportului asupra 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 (P.L.x 690/2010), până la 
clarificarea unor aspecte tehnic-legislative, iar comisia a aprobat în unanimitate.  

Intrucât punctele de pe ordinea de zi propuse spre dezbatere în comisie au fost 
epuizate, domnul preşedinte de şedinţă Alin Trăşculescu sistează lucrările şedinţei. 
 Şedinţa comună a Comisiei pentru industrii şi servicii şi a Comisiei pentru 
administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic din data de 2.11.2011 a 
fost condusă de domnul  preşedinte de şedinţă Vasile Gherasim, care constată că există 
cvorum şi propune comisiilor reunite dezbaterea raportului asupra proiectului Legii 
turismului, cu care acestea au fost sesizate în fond, iar comisiile aprobă cu majoritate de 
voturi. 

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: 
Vasile Gherasim, Alin Trăşculescu, Lucia-Ana Varga, Eduard Martin, Cristian Burlacu, 
Cristian Petrescu, Mihai Apostolache, Edler Andras, Nicuşor Păduraru, Antonella 
Marinescu,  Zamfirescu Sorin şi George Ionescu.  

Membrii comisiilor reunite au dezbătut pe articole întregul proiect de lege şi au 
hotărât ca votul final să se dea în următoarea şedinţă comună. 
 Şedinţa comisiei din data de 3.11.2011 a avut loc la nivel de raportori.  

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

 


