PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
Comisia pentru industrii si servicii

Bucureşti, 30.10.2012
SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI
din săptămâna 22 – 25 octombrie 2012
I. Comisia pentru industrii şi servicii şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 23, 24, şi 25
octombrie 2012, cu următoarea ordine de zi:
1. Proiect de Lege privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor şi
Infrastructurii a unor terenuri în suprafaţă totală de 136,655mp, aflate în domeniul public al
statului, din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor -ROMSILVA, în vederea realizării de
către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România -S.A.a obiectivului
de interes naţional "Autostrada Timişoara-Lugoj" (P.L.x 412/2012).
2. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.158/2008 privind
publicitatea înşelătoare şi publicitatea comparativă (P.L.x 391/2012).
3. Proiect de Lege pentru completarea Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de
taxi şi în regim de închiriere (P.L.x 621/2010).
4. Diverse.
La lucrările comisiei din 23, 24 şi 25 octombrie au fost prezenţi:
1. Dep.Iancu Iulian – PSD – Preşedinte
2. Dep.Bostan Emil – Progresist – Vicepreşedinte
3. Dep.Chiriţă Dumitru – PSD– Vicepreşedinte
4. Dep.Trăşculescu Alin Silviu – PD-L – Vicepreşedinte
5. Dep.Marin Mircea – PD-L – Secretar
6. Dep.Ţîmpău Radu Bogdan – PNL– Secretar
7. Dep.Antal Istvan – UDMR
8. Dep.Balcan Viorel – PD-L
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9. Dep.Brătianu Matei Radu – PSD
10. Dep. Fenechiu Relu – PNL
11. Dep.Ionescu George – PD-L
12. Dep. Leşe Doru Braşoan – PNL
13. Dep.Manolescu Oana – Minorităţi
14. Dep. Martin Eduard Stelian – PSD
15. Dep.Mazilu Constantin – Progresist
16. Dep. Olosz Gergely – UDMR
17. Dep.Petrescu Cristian – PD-L
18. Dep. Păduraru Nicuşor – PD-L
19. Dep. Potor - Călin PNL
La lucrările comisiei au lipsit:
1. Dep.Bode Lucian Nicolae – PD-L
2. Dep.Boureanu Cristian Alexandru – PD-L
3. Dep.Dolineaschi Andrei – PSD
4. Dep.Jolţa Nicolae – PD-L
5. Dep. Negruţ Clement – PD-L
6. Dep.Rizea Cristian – PSD
7. Dep.Roman Gheorghe – PSD
8. Dep. Tătaru Florin Cristian _ PSD
9. Dep.Toader Mircea-Nicu – PD-L
II Şedinţa comisiei din data de 23.10.2012 a fost condusă de domnul preşedinte
Iulian Iancu, care constată că există cvorum, respectiv sunt prezenţi 19 deputaţi din totalul de
28 deputaţi membri ai comisiei, şi propune comisiei dezbaterea la punctul „4. Diverse” a
următoarelor iniţiative legislative:
-

4.1 - proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.19/2012 pentru
modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.42/1997 privind transportul maritim
și pe căile navigabile interioare (P.L.x389/2012);

-

4.2 - propunere legislativă privind performanţa energetică a cladirilor din România
(P.L.x201/2011), iar comisia aprobă în unanimitate.
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Cu proiectul de lege de la punctul 1 de pe ordinea de zi, comisia a fost sesizată pentru
aviz la Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice şi la
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi.
În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege a luat cuvântul domnul deputat Iulian
Iancu.
În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât în unanimitate să avizeze favorabil
proiectul de lege în forma aprobată de Senat.
Cu proiectul de lege de la punctul 2 de pe ordinea de zi, comisia a fost sesizată în fond
împreună cu Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă.
La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai Autorităţii Naţionale
pentru Protecţia Consumatorilor sub conducerea domnului vicepreşedinte Marius Dunca, ai
Ministerului Finanţelor Publice şi ai Consiliului Naţional al Audiovizualului.
În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege a luat cuvântul domnul deputat Iulian
Iancu.
În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât în unanimitate să adopte proiectul de
lege în forma aprobată de Senat.
Cu proiectul de lege de la punctul 3 de pe ordinea de zi, comisia a fost sesizată pentru
raport suplimentar.
La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai Ministerului
Administraţiei şi Internelor sub conducerea domnului secretar de stat Tohăneanu Bogdan, ai
Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, ai Autorităţii Rutiere Române, ai Camerei
Naţionale a Taximetriştilor din România, ai Asociaţiei Naţionale a transportatorilor şi
taximetriştilor independenţi şi ai Asociaţiei - 200 Ilfov.
În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege a luat cuvântul domnul deputat Iulian
Iancu.
În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât în unanimitate să înainteze plenului
Camerei Deputaţilor un raport suplimentar.
Cu proiectul de lege de la punctul 4.1 de pe ordinea de zi - P.L.x389/2012, comisia a
fost sesizată în fond.
La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai Ministterului
Transporturilor şi Infrastructurii şi ai Autorităţii Navale Române.
În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege a luat cuvântul domnul deputat Iulian
Iancu.
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În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât în unanimitate să adopte proiectul
de lege cu amendamente admise.
Cu proiectul de lege de la punctul 4.2 de pe ordinea de zi - P.L.x201/2011, comisia a
fost sesizată în fond.
În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege a luat cuvântul domnul deputat Iulian
Iancu.
În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât în unanimitate să adopte proiectul
de lege cu amendamente admise.
II Şedinţele comisiei din datele de 24 şi 25.10.2012 au avut loc la nivel de raportori.

PREŞEDINTE
Iulian Iancu
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