PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
Comisia pentru industrii si servicii

Bucureşti, 21.09.2012
SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI
din săptămâna 18 - 20 septembrie 2012
I. Comisia pentru industrii şi servicii şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 19 şi 20
septembrie 2012, cu următoarea ordine de zi:
1. Proiect de Lege privind transmiterea unei suprafeţe de teren portuar aflată în domeniul
public al statului din administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii în administrarea
Consiliului Local al Municipiului Olteniţa, judeţul Călăraşi, pentru realizarea obiectivului
"Dezvoltarea infrastructurii turistice în zona Olteniţa şi amenajare port turistic" (P.L.x 786/2011).
2. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.13/2012
pentru modificarea şi completarea Legii nr.506/2004 privind prelucrarea şi completarea datelor
cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice (P.L.x
319/2012).
3. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului
nr.99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă (P.L.x 216/2012).
4. Propunere legislativă pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr.99/2000 privind
comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă (P.L.x 280/2012).
5. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.118/2010
privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.50/2008 pentru
instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule (P.L.x 104/2011).
6. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.1/2012
pentru suspendarea aplicării unor dispoziţii ale Legii nr.9/2012 privind taxa pentru emisiile
poluante provenite de la autovehicule, precum şi pentru restituirea taxei achitate în conformitate
cu prevederile art.4 alin.(2) din lege (P.L.x 62/2012).
7. Propunere legislativă privind abrogarea Legii nr.9/2012 privind taxa pentru emisiile
poluante provenite de la autovehicule (P.L.x 279/2012).
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8. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.122/2007
pentru modificarea şi completarea Legii gazelor nr.351/2004 (P.L.x 9/2008).
9. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.13 din 09.01.2007
Legea energiei electrice (P.L.x 424/2008).
10. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.172/2008
pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice nr.13/2007 (P.L.x 138/2009).
11. Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.13/2007 - Legea energiei electrice
(P.L.x54/2010).
12. Propunere legislativă pentru modificarea art.16 din Legea energiei electrice
nr.13/2007 (P.L.x67/2010).
13. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.16 din Legea nr.13/2007
privind energia electrică (P.L.x68/2010).
14. Proiect de Lege pentru completarea art.41 din Legea nr.13/2007 - Legea energiei
electrice (P.L.x70/2010).
15. Proiect de Lege pentru modificarea Legii energiei electrice nr.13/2007 şi a Legii
gazelor nr.351/2004 (P.L.x257/2010).
16. Proiect de Lege pentru completarea Legii gazelor nr.351/2004 (P.L.x417/2010).
17. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea art.86 din Legea energiei electrice
nr.13/2007 (P.L.x465/2010).
18. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice
nr.13/2007 şi a Legii gazelor nr.351/2004 (P.L.x420/2011).
19. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea art.16 din Legea nr.13/2007
privind energia electrică (P.L.x87/2012).
20. Propunere legislativă pentru completarea art.6 din Ordonanţa de urgenţă nr.18/2009
privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe (P.L.x773/2010).
21. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii gazelor nr.351/2004
(P.L.x452/2007).
22. Propunere legislativă privind modificarea Legii gazelor nr. 351/2004 (P.L.x647/2007).
23. Propunere legislativă priivnd modificarea şi completarea lit.c) de la art.(86) din Legea
nr.351/2004 - Legea gazelor (P.L.x651/2007).
24. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii gazelor nr.351/2004
(P.L.x575/2010).

2

25. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.351/2004, cu modificările şi
completările ulterioare (P.L.x808/2010).
26. Proiect de Lege pentru modificarea Legii minelor nr.85/2003 (P.L.x86/2012).
27. Diverse.
La lucrările comisiei din 19 septembrie 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.Ţîmpău Radu Bogdan – PNL– Secretar
5. Dep.Balcan Viorel – PD-L
6. Dep.Bode Lucian Nicolae – PD-L
7. Dep.Boureanu Cristian Alexandru – PD-L
8. Dep.Brătianu Matei Radu – PSD
9. Dep.Chiriţă Dumitru – PSD
10. Dep. Fenechiu Relu – PNL
11. Dep.Ionescu George – PD-L
12. Dep. Leşe Doru Braşoan – PD-L
13. Dep.Manolescu Oana – Minorităţi
14. Dep. Martin Eduard Stelian - PSD
15. Dep. Negruţ Clement – PD-L
16. Dep. Olosz Gergely – UDMR
17. Dep. Păduraru Nicuşor – PD-L
18. Dep.Petrescu Cristian – PD-L
19. Dep. Potor - Călin PNL
20. Dep.Roman Gheorghe – independent
21. Dep. Tătaru Florin Cristian _ PSD
22. Dep.Toader Mircea-Nicu – PD-L
La lucrările comisiei au lipsit:
1. Dep.Iancu Iulian – PSD – Preşedinte
2. Dep.Antal Istvan – UDMR
3. Dep.Dolineaschi Andrei – PSD
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4. Dep.Jolţa Nicolae – PD-L
5. Dep.Mazilu Constantin – Progresist
6. Dep.Rizea Cristian – PSD
La lucrările comisiei din 20 septembrie au fost prezenţi:
1. Dep.Bostan Emil – Progresist – Vicepreşedinte
3. Dep.Trăşculescu Alin Silviu – PD-L – Vicepreşedinte
3. Dep.Marin Mircea – PD-L – Secretar
4. Dep.Ţîmpău Radu Bogdan – PNL– Secretar
5. Dep.Balcan Viorel – PD-L
6. Dep.Bode Lucian Nicolae – PD-L
7. Dep.Boureanu Cristian Alexandru – PD-L
8. Dep.Brătianu Matei Radu – PSD
9. Dep.Chiriţă Dumitru – PSD
10. Dep. Fenechiu Relu – PNL
11. Dep.Ionescu George – PD-L
12. Dep. Leşe Doru Braşoan – PD-L
13. Dep.Manolescu Oana – Minorităţi
14. Dep. Martin Eduard Stelian - PSD
15. Dep.Mazilu Constantin – Progresist
16. Dep. Negruţ Clement – PD-L
17. Dep. Olosz Gergely – UDMR
18. Dep. Păduraru Nicuşor – PD-L
19. Dep.Petrescu Cristian – PD-L
20. Dep. Potor - Călin PNL
21. Dep.Roman Gheorghe – independent
22. Dep. Tătaru Florin Cristian _ PSD
23. Dep.Toader Mircea-Nicu – PD-L
La lucrările comisiei au lipsit:
1. Dep.Iancu Iulian – PSD – Preşedinte
2. Dep.Antal Istvan – UDMR
3. Dep.Dolineaschi Andrei – PSD
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4. Dep.Jolţa Nicolae – PD-L
5. Dep.Rizea Cristian – PSD
II Şedinţa comisiei din data de 19.09.2012 a fost condusă de domnul preşedinte de
şedinţă Dumitru Chiriţă, care constată că există cvorum, respectiv sunt prezenţi 22 deputaţi din
totalul de 28 deputaţi membri ai comisiei, şi propune comisiei dezbaterea proiectelor de lege de
pe ordinea de zi, cu includerea la punctul „27.Diverse” a Propunerii de directivă a Parlamentului
European şi a Consiliului privind intermedierea de asigurări (reformare) (COM(2012)360) şi cu
propunerile de: Regulament a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a
Regulamentului (CE) nr.443/2009 pentru a defini modalităţile de realizare a obiectivelor
prevăzute pentru 2020 de reducere a emisiilor de CO 2 generate de autoturismele
noi(COM(2012)393); Regulament a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a
Regulamentului (UE) nr.510/2011 pentru a defini modalităţile de realizare a obiectivelor
prevăzute pentru 2020 de reducere a emisiilor de CO 2 produse de vehiculele utilitare noi
(COM(2012)394), iar comisia aprobă în unanimitate.
Cu proiectul de lege de la punctul 1 de pe ordinea de zi, comisia a fost sesizată pentru
aviz la Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi.
În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege a luat cuvântul domnii deputaţi: Dumitru
Chiriţă, Nicuşor Păduraru şi Clement Negruţ.
În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât cu majoritate de voturi avizarea
negativă a proiectului de lege.
Cu proiectul de lege de la punctul 2 de pe ordinea de zi, 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 domnii deputaţi: Dumitru
Chiriţă, Nicuşor Păduraru şi Clement Negruţ.
În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât cu majoritate de voturi amânarea
dezbaterii pentru a avea un punct de vedere al iniţiatorului.
Cu propunerea legislativă de la punctul 3 de pe ordinea de zi, comisia a fost sesizată în
fond.
În cadrul dezbaterilor asupra propunerii legislative au luat cuvântul domnii deputaţi:
Dumitru Chiriţă şi Nicuşor Păduraru.
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În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât în unanimitate respingerea propunerii
legislative.
Cu propunerea legislativă de la punctul 4 de pe ordinea de zi, comisia a fost sesizată în
fond.
În cadrul dezbaterilor asupra propunerii legislative au luat cuvântul domnii deputaţi:
Dumitru Chiriţă şi Nicuşor Păduraru.
În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât în unanimitate respingerea propunerii
legislative.
Cu propunerea legislativă de la punctul 5 de pe ordinea de zi, comisia a fost sesizată în
fond.
În cadrul dezbaterilor asupra propunerii legislative au luat cuvântul domnii deputaţi:
Dumitru Chiriţă şi Nicuşor Păduraru.
În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât în unanimitate respingerea propunerii
legislative.
Cu proiectul de lege de la punctul 6 de pe ordinea de zi, comisia a fost sesizată în fond
împreună cu Comisia pentru buget, finanţe şi bănci.
In cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege, au luat cuvântul domnii deputaţi:
Dumitru Chiriţă şi Nicuşor Păduraru.
In urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât în unanimitate aprobarea proiectului de
lege în forma adoptată de Senat.
Cu propunerea legislativă de la punctul 7 de pe ordinea de zi, comisia a fost sesizată în
fond împreună cu Comisia pentru buget, finanţe şi bănci.
În cadrul dezbaterilor asupra propunerii legislative au luat cuvântul domnii deputaţi:
Dumitru Chiriţă şi Nicuşor Păduraru.
În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât în unanimitate respingerea propunerii
legislative.
Cu proiectele de lege şi propunerile legislative de la punctele 8-25 de pe ordinea de zi,
comisia a fost sesizată în fond.
În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul domnii deputaţi: Dumitru Chiriţă şi Nicuşor
Păduraru.
În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât în unanimitate respingerea proiectelor
de lege şi a propunerilor legislative deoarece legile pe care le modifică şi/sau completează au
fost abrogate.
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Cu proiectul de lege de la punctul 26 de pe ordinea de zi, comisia a fost sesizată în fond.
În cadrul dezbaterilor asupra propunerii legislative au luat cuvântul domnii deputaţi:
Dumitru Chiriţă şi Nicuşor Păduraru.
În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât în unanimitate respingerea propunerii
legislative.
Cu „Propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind
intermedierea de asigurări (reformare)” (COM(2012)360), de la punctul 27 de pe ordinea de zi,
comisia a fost sesizată pentru verificarea principiului subsidiarităţii.
În cadrul dezbaterilor asupra „Propunerii de directivă a Parlamentului European şi a
Consiliului privind intermedierea de asigurări (reformare) (COM(2012)360)” au luat cuvântul
domnii deputaţi: Dumitru Chiriţă şi Nicuşor Păduraru.
În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât în unanimitate să transmită Comisiei
pentru afaceri europene un proces verbal prin care se menţionează că principiul subsidiarităţii
este respectat.
Cu „Pachetul privind reducerea emisiilor de CO 2 provenite de la autovehicule”, respectiv
propunerea de Regulament a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a
Regulamentului (CE) nr.443/2009 pentru a defini modalităţile de realizare a obiectivelor
prevăzute pentru 2020 de reducere a emisiilor de CO 2 generate de autoturismele
noi(COM(2012)393) şi cu propunerea de Regulament a Parlamentului European şi a Consiliului
de modificare a Regulamentului (UE) nr.510/2011 pentru a defini modalităţile de realizare a
obiectivelor prevăzute pentru 2020 de reducere a emisiilor de CO 2 produse de vehiculele
utilitare noi (COM(2012)394), de la punctul 27 de pe ordinea de zi, comisia a fost sesizată
pentru verificarea principiului subsidiarităţii.
În cadrul dezbaterilor asupra „Pachetul privind reducerea emisiilor de CO 2 provenite de
la autovehicule” au luat cuvântul domnii deputaţi: Dumitru Chiriţă şi Nicuşor Păduraru.
În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât în unanimitate să transmită Comisiei
pentru afaceri europene un proces verbal prin care se menţionează că principiul subsidiarităţii
este respectat.
II Şedinţa comisiei din data de 20 septembrie 2012 a avut loc la nivel de raportori.
PREŞEDINTE
Iulian Iancu
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