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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 

din săptămâna 12 - 15 martie  2012 

 

 

 I. Comisia pentru industrii şi servicii şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 13 şi 

14 martie 2012 cu următoarea ordine de zi: 

1. Comunicare - Politica aeroportuară în Uniunea Europeană - rezolvarea 

problemelor de capacitate şi de calitate pentru a promova creşterea economică, 

conectivitatea şi mobilitatea durabilă [COM(2011)823]. 

2. Propunere de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului 

privind serviciile de handling la sol în aeroporturile din Uniunea Europeană şi de abrogare 

a Directivei 96/67/CE a Consiliului [COM(2011)824].  

3. Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului 

privind normele comune de alocare a sloturilor orare pe aeroporturile Uniunii Europene 

(Reformare) [COM(2011)827]. 

4. Propunere de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de 

stabilire a normelor şi a procedurilor cu privire la introducerea restricţiilor de operare 

referitoare la zgomot pe aeroporturile din Uniune în cadrul unei abordări echilibrate şi de 

abrogare a Directivei 2002/30/CE a Parlamentului European şi a Consiliului 

[COM(2011)828]. 

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

nr.60/2011 privind aprobarea Programului "Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici 

şi mijlocii" (P.L.x 564/2011). 

6. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.7/2010 

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.43/1997 privind regimul 

drumurilor (P.L.x 166/2010). 

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

nr.21/2011 privind unele măsuri pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului de 

supraveghere (P.L.x198/2011). 

8. Diverse. 
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La lucrările comisiei din 13 martie au fost prezenţi: 

1. Dep.Bostan Emil – Progresist – Vicepreşedinte  

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

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

4. Dep.Antal Istvan – UDMR  

5. Dep.Balcan Viorel – PD-L 

6.Dep.Ionescu George – PD-L  

7. Dep.Jolţa Nicolae – PD-L 

                     8. Dep. Leşe Doru Braşoan – PD-L 

 9. Dep.Manolescu Oana – Minorităţi 

10. Dep.Mazilu Constantin – Progresist 

          11. Dep. Negruţ Clement – PD-L 

12. Dep. Olosz Gergely – UDMR 

13. Dep. Păduraru Nicuşor – PD-L 

14. Dep. Mihai-Cristian Apostolache (care l-a înlocuit pe domnul 

Dep.Petrescu Cristian – PD-L) 

         15. Dep.Roman Gheorghe – PD-L 

         16. Dep.Toader Mircea-Nicu – PD-L 

            

                     La lucrările şedinţei au fost în protest parlamentar: 

1. Dep.Iancu Iulian – PSD – Preşedinte 

2. Dep.Brătianu Matei Radu – PSD 

3. Dep.Chiriţă Dumitru – PSD 

 

La lucrările şedinţei au lipsit: 

1. Dep.Negoiţă Robert Sorin - PSD – Vicepreşedinte 

2. Dep.Adomniţei Cristian Mihai – PNL – Secretar  

3. Dep.Bode Lucian – PD-L  

4. Dep.Boureanu Cristian Alexandru – PD-L 

5. Dep.Dolineaschi Andrei – PSD  

6. Dep. Fenechiu Relu – PNL  

  7. Dep. Martin Eduard Stelian - PSD 

  8. Dep.Potor - Călin PNL  

  9. Dep.Rizea Cristian – PSD 

         10. Dep. Tătaru Florin Cristian _ PSD  

         11. Dep.Ţîmpău Radu Bogdan – PNL 
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La lucrările comisiei din 14 martie au fost prezenţi: 

1. Dep.Bostan Emil – Progresist – Vicepreşedinte  

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

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

4. Dep.Antal Istvan – UDMR  

5. Dep.Balcan Viorel – PD-L 

6.Dep.Ionescu George – PD-L  

7. Dep.Jolţa Nicolae – PD-L 

                     8. Dep. Leşe Doru Braşoan – PD-L 

 9. Dep.Manolescu Oana – Minorităţi 

10. Dep.Mazilu Constantin – Progresist 

          11. Dep. Negruţ Clement – PD-L 

12. Dep. Olosz Gergely – UDMR 

13. Dep. Păduraru Nicuşor – PD-L 

        14. Dep.Roman Gheorghe – PD-L 

         15. Dep.Toader Mircea-Nicu – PD-L 

            

                     La lucrările şedinţei au fost în protest parlamentar: 

1. Dep.Iancu Iulian – PSD – Preşedinte 

2. Dep.Brătianu Matei Radu – PSD 

3. Dep.Chiriţă Dumitru – PSD 

 

La lucrările şedinţei au lipsit: 

1. Dep.Negoiţă Robert Sorin - PSD – Vicepreşedinte 

2. Dep.Adomniţei Cristian Mihai – PNL – Secretar  

3. Dep.Bode Lucian – PD-L  

4. Dep.Boureanu Cristian Alexandru – PD-L 

5. Dep.Dolineaschi Andrei – PSD  

6. Dep. Fenechiu Relu – PNL  

  7. Dep. Martin Eduard Stelian - PSD 

  8. Dep.Petrescu Cristian – PD-L  

  9. Dep.Potor - Călin PNL  

 10. Dep.Rizea Cristian – PSD 

         11. Dep. Tătaru Florin Cristian _ PSD  

         12. Dep.Ţîmpău Radu Bogdan – PNL 
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II II Şedinţa comisiei din data de 13.03.2012 a fost condusă de domnul  

preşedinte de şedinţă Alin Silviu Trăşculescu, care constată că există cvorum, respectiv 

sunt prezenţi 16 deputaţi din totalul de 30 deputaţi membri ai comisiei, 3 deputaţi fiind în 

protest parlamentar, iar 11 fiind absenţi, şi propune comisiei dezbaterea proiectelor de 

lege înscrise pe Ordinea de zi, iar comisia aprobă în unanimitate. 

Cu comunicarea de la punctul 1 de pe Ordinea de zi, comisia a fost sesizată 

pentru examinarea fondului. 

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

Transporturilor şi Infrastructurii sub conducerea domnului secretar de stat Eusebiu Pistru.  

În cadrul dezbaterilor asupra comunicării a luat cuvântul domnul deputat Alin 

Silviu Trăşculescu.  

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, în unanimitate, adoptarea 

unui proiect de opinie. 

Cu propunerea de regulament de la punctul 2 de pe Ordinea de zi, comisia 

a fost sesizată pentru examinarea fondului. 

La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai 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 Silviu Trăşculescu.  

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, în unanimitate, adoptarea 

unui proiect de opinie. 

Cu propunerea de regulament de la punctul 3 de pe Ordinea de zi, comisia 

a fost sesizată pentru examinarea fondului. 

La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai 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 Silviu Trăşculescu.  

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, în unanimitate, adoptarea 

unui proiect de opinie. 

Cu propunerea de regulament de la punctul 4 de pe Ordinea de zi, comisia 

a fost sesizată pentru examinarea fondului. 

La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai 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 Silviu Trăşculescu.  

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, în unanimitate, adoptarea 

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

fond. 

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

Concurenţei. 

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege a luat cuvântul domnul 

deputat Alin Silviu Trăşculescu.  

Membrii comisiei au hotărât, amânarea dezbaterii cu o săptămână la 

cererea iniţiatorului. 

Cu proiectul de lege de la punctul 5 de pe ordinea de zi, comisia a fost 

sesizată în fond împreună cu Comisia pentru buget, finanţe şi bănci. 

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

Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri 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 cu amendamente admise. 

Cu proiectul de lege de la punctul 6 de pe ordinea de zi, 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 Administraţiei şi Internelor. 

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege au luat cuvântul domnii 

deputaţi: Alin Silviu Trăşculescu, Mircea Marin, Mircea Toader şi George Ionescu.  

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au dezbătut raportul cu 

amendamente până la art.61 şi au hotărât continuarea dezbaterii la nivel de raportori 

pentru definitivarea amendamentelor, urmând ca votul final să se dea în următoarea 

săptămână. 

Cu proiectul de lege de la punctul 7 al ordinii de zi, comisia a fost sesizată în 

fond. 

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege a luat cuvântul domnul 

deputat Alin Silviu Trăşculescu.  

Membrii comisiei au hotărât, amânarea dezbaterii cu o săptămână la 

cererea iniţiatorului. 

La punctul 8 de pe ordinea de zi, domnul preşedinte de şedinţă Alin Silviu 

Trăşculescu supune votului comisiei, propunerea de deplasare în teritoriu a membrilor 

comisiei pentru vizitarea unor obiective legate de proiectele de lege aflate în dezbaterea 

comisiei, iar membrii comisiei aprobă în unanimitate. De asemenea anunţă că se va relua 
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dezbaterea la noul Cod rutier, având în vedere amendamentele formulate de Comisia 

juridică, de disciplină şi imunităţi, împreună cu care comisia a fost sesizată în fond.  

Întrucât ordinea de zi s-a epuizat, domnul preşedinte de şedinţă Alin Silviu 

Trăşculescu sistează lucrările comisiei. 

 

II. Şedinţa comisiei din data de 14 martie a avut loc la nivel de raportori.  

 

 

 

 

 
SECRETAR, 

 Mircea Marin                                    
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