PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
Comisia pentru industrii si servicii

Bucureşti, 2.04.2012
SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI
din săptămâna 26- 29 martie 2012

I. Comisia pentru industrii şi servicii şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 26, 28 şi
29 martie 2012 cu următoarea ordine de zi:
1. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.22/2008 privind
eficienţa energetică şi promovarea utilizării la consumatorii finali a surselor regenerabile de
energie (P.L.x 566/2008).
2. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.228/2008 pentru modificarea şi completarea unor acte normative (P.L.x 212/2009).
3. Propunere legislativă pentru modificarea art.8 al Ordonanţei de Urgenţă a
Guvernului nr.174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a
unor clădiri de locuit multietajate (P.L.x 249/2009).
4. Propunere legislativă pentru modificarea art.13 şi art.14 ale Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de
locuinţă (P.L.x 653/2009).
5. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.18 din 4 martie 2009 privind creşterea performanţei energetice a
blocurilor de locuinţe Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.18 din 4 martie 2009 privind creşterea performanţei energetice a
blocurilor de locuinţe (P.L.x 151/2010).
6. Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de Urgenţă nr.18/2009
privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe (P.L.x 479/2010).
7. Propunere legislativă pentru completarea art.6 din Ordonanţa de urgenţă
nr.18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe (P.L.x 773/2010).
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8. Propunere legislativă pentru abrogarea art.36 din Legea concurenţei
nr.21/1996 (P.L.x 111/2011).
9. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.64/2011 privind stocarea geologică a dioxidului de carbon (P.L.x 568/2011).
10. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.67/2011 privind exceptarea de la plata taxelor şi a celorlalte obligaţii prevăzute de Legea
fondului funciar nr.18/1991 şi de Legea fondului funciar nr.18/1991 şi de Legea nr.46/2008 Codul silvic, pentru terenurile necesare realizării, extinderii şi supraînălţării depozitelor de
zgură şi cenuşă aferente activităţilor nucleare desfăşurate de către societăţi sau regii
autonome ce au ca obiect principal de activitate producerea apei grele (P.L.x 570/2011).
11. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.69/2011 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.36/2006 privind instituirea preţurilor
locale de referinţă pentru energia termică furnizată populaţiei prin sisteme centralizate (P.L.x
572/2011).
12. 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 (P.L.x
248/2008).
13. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.22/2011 pentru
modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.23/2009 privind activitatea de acreditare
a organismelor de evaluare a conformităţii (P.L.x 623/2011).
14. Diverse.
La lucrările comisiei din 26 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.Boureanu Cristian Alexandru – PD-L
7. Dep.Ionescu George – PD-L
8. Dep.Jolţa Nicolae – PD-L
9. Dep. Leşe Doru Braşoan – PD-L
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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.Dolineaschi Andrei – PSD
5. Dep. Fenechiu Relu – PNL
6. Dep.Manolescu Oana – Minorităţi
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
La lucrările comisiei din 28 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
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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. Daniel Pirpiliu (care l-a înlocuit pe domnul Dep.Petrescu Cristian – PDL)
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
La lucrările comisiei din 29 martie au fost prezenţi:
1. Dep.Bostan Emil – Progresist – Vicepreşedinte
2. Dep.Trăşculescu Alin Silviu – PD-L – Vicepreşedinte
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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.Dolineaschi Andrei – PSD
5. Dep. Fenechiu Relu – PNL
6. Dep. Martin Eduard Stelian - PSD
7. Dep.Petrescu Cristian – PD-L
8. Dep.Potor - Călin PNL
9. Dep.Rizea Cristian – PSD
10. Dep. Tătaru Florin Cristian _ PSD
11. Dep.Ţîmpău Radu Bogdan – PNL
12. Dep.Boureanu Cristian Alexandru – PD-L
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II. Şedinţa comisiei din data de 26.03.2012 a avut loc la nivel de raportori.
II Şedinţa comisiei din data de 28.03.2012 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 proiectul de lege de la punctul 1 de pe ordinea de zi, comisia a fost sesizată
în fond.
La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai Autorităţii
Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei.
În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege au luat cuvântul domnii
deputaţi: Alin Silviu Trăşculescu, Istvan Antal şi Nicuşor Păduraru.
În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât în unanimitate amânarea
dezbaterii până la adoptarea noii directive în domeniul eficienţei energetice.
Cu proiectul de lege de la punctul 2 de pe ordinea de zi, comisia a fost sesizată
în fond împreună cu 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 amânarea
dezbaterii la cererea iniţiatorului, respectiv Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii.
Cu propunerile legislative de la punctele 3 - 7 ale ordinii de zi, care au acelaşi
obiect de reglementare, comisia a fost sesizată în fond.
În cadrul dezbaterilor asupra propunerilor legislative a luat cuvântul domnul
deputat Alin Silviu Trăşculescu.
În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât în unanimitate respingerea
propunerilor legislative deoarece au fost preluate în legislaţia adoptată în domeniu.
Cu proiectul de lege de la punctul 8 de pe ordinea de zi, comisia a fost sesizată
în fond împreună cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi.
În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege au luat cuvântul domnii
deputaţi: Alin Silviu Trăşculescu şi Istvan Antal.
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În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât în unanimitate respingerea
proiectului de lege.
Cu proiectul de lege de la punctul 9 de pe ordinea de zi, comisia a fost sesizată
în fond împreună cu Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru
ecologic.
La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai Ministerului
Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri şi ai Ministerului Mediului şi Pădurilor.
În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege au luat cuvântul domnii
deputaţi: Alin Silviu Trăşculescu, Istvan Antal şi Nicuşor Păduraru.
În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât în unanimitate continuarea
dezbaterii într-o şedinţă ulterioară pentru clarificarea de către iniţiatori a unor prevederi din
cuprinsul proiectului de lege.
Cu proiectul de lege de la punctul 10 de pe ordinea de zi, comisia a fost
sesizată în fond împreună cu Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi
servicii specifice.
La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai Ministerului
Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri şi ai Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Ruralr
sub conducerea domnului secretar de stat Bumbu Liviu.
În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege au luat cuvântul domnii
deputaţi: Alin Silviu Trăşculescu, Istvan Antal şi Nicuşor Păduraru.
În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât în unanimitate adoptarea
proiectului de lege în forma iniţială şi invitarea la comisie într-o şedinţă ulterioară a Regiei
Autonome pentru Activităţi Nucleare, la propunerea domnilor deputaţi Nicuşor Păduraru şi
Istvan Antal.
Cu proiectul de lege de la punctul 11 de pe ordinea de zi, comisia a fost
sesizată în fond împreună cu Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi
echilibru ecologic.
La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai Ministerului
Administraţiei şi Internelor.
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.
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Cu proiectul de lege de la punctul 12 de pe ordinea de zi, comisia a fost
sesizată pentru reexaminare.
La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai Agenţiei
Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi 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 menţinerea
raportului.
Cu proiectul de lege de la punctul 13 de pe ordinea de zi, comisia a fost
sesizată în fond.
La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai Ministerului
Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri.
În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege au luat cuvântul domnii
deputaţi: Alin Silviu Trăşculescu, Nicuşor Păduraru şi Istvan Antal.
În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât în unanimitate adoptarea
proiectului de lege cu un amendament admis şi adresarea unei scrisori din partea comisiei
către Serviciul Român de Informaţii, la propunerea domnilor deputaţi Nicuşor Păduraru şi
Istvan Antal, pentru a furniza membrilor comisiei informaţiile pe care le deţin cu privire la
activitatea organismelor de evaluare a conformităţii, respectiv SRAC şi RENAR.
Întrucât proiectele înscrise pe ordinea de zi au fost epuizate, domnul preşedinte
de şedinţă Alin Silviu Trăşculescu sistează lucrările comisiei.
II. Şedinţa comisiei din data de 29.03.2012 a avut loc la nivel de raportori.

VICEPREŞEDINTE
Alin Silviu Trăşculescu
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