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 I. Comisia pentru industrii şi servicii şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 8 şi 9 mai 

2013, cu următoarea ordine de zi: 

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

nr.13/2013 privind serviciile poştale (PLx 116/2013). 

2. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.18/2013 pentru desemnarea entităţii publice care exercită, în numele statului, calitatea 

de acţionar la Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-

S.A. şi la Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale" Transgaz"-S.A.Mediaş (PLx 

115/2013). 

3. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.6/2012 pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.81/2000 privind certificarea 

încadrării vehiculelor rutiere înmatriculate în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei 

rutiere, protecţia mediului şi în categoria de folosinţă conform destinaţiei, prin inspecţia 

tehnică periodică (PLx 164/2012). 

4. Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind 

finanţarea multianuală a acţiunilor Agenţiei Europene pentru Siguranţa Maritimă în 

domeniul combaterii poluării provocate de nave şi a poluării marine cauzate de instalaţii 

petroliere şi gaziere [COM(2013)174]. 

5. Diverse. 

 

La lucrările comisiei din 8 şi 9.05.2013 au fost prezenţi: 

1. Dep.Iancu Iulian – PSD – Preşedinte 

2. Dep.Martin Eduard-Stelian – PSD - Vicepreşedinte  

3. Dep.Antal István – UDMR - Secretar 

4. Dep.Arsene Ionel - PSD  
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5. Dep.Blãnariu Valentin - PP-DD  

         6.. Dep.Costin Gheorghe - PNL  

         7. Dep.Diniţã Ion - PC  

         8. Dep.Dolineaschi Andrei - PSD  

         9. Dep.Ionescu George - PDL  

                   10. Dep.Ispir Raluca-Cristina - PNL  

                   11. Dep.Lupu Mihai - PNL  

                   12. Dep.Marin Gheorghe - PSD  

                   13. Dep. Mironescu Rãzvan Horia - PNL 

         14. Dep.Nichita Cristina - PSD 

         15. Dep.Negruţ Clement - PDL  

         16. Dep.Niţã Emil - PSD  

                    17. Dep.Popa Radu Mihai- PP-DD 

          18. Dep.Roşca Mircea - PNL  

                     19. Dep.Tãtaru Florin-Cristian - PSD  

                     20. Dep.Traicu Rodin - PSD  

                  21. Dep.Toader Mircea-Nicu – PDL  

          22. Dep.Şova Lucian - PSD  

          23. Dep.Zamfir Daniel-Cãtãlin - PNL  

 

La lucrările comisiei au lipsit: 

1. Dep.Chiriţă Dumitru – PSD – Vicepreşedinte  

2. Dep.Ţîmpău Radu Bogdan – PNL – Secretar 

3. Dep.Bode Lucian-Nicolae - PDL  

4. Dep.Bucur Constantin-Alin – Fără apartenenţă la un grup parlamentar  

5. Dep.Fenechiu Relu – PNL  

6. Dep.Manolescu Oana – Minorităţi Naţionale 

7. Dep.Tararache Mihai - PP-DD 

 

II. Şedinţa comisiei din data de 8.04.2013 a fost condusă de domnul preşedinte 

Iulian Iancu care constată că există cvorum, respectiv sunt prezenţi 23 deputaţi din totalul 

de 30 deputaţi  membri ai comisiei,  şi propune comisiei dezbaterea proiectelor de lege 

înscrise pe Ordinea de zi, cu includerea la punctul „5. Diverse” a proiectului de Lege 

privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.17/2013 pentru modificarea și 

completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.115/2011 privind stabilirea cadrului 

instituțional și autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanțelor Publice, de a scoate la 

licitație certificatele de emisii cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii 
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Europene (PLx 122/2013) şi a proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului între 

Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria privind constituirea unei entităţi 

comerciale mixte pentru exploatarea noului pod mixt (rutier şi feroviar) peste fluviul 

Dunărea, între oraşele Calafat (România) şi Vidin (Republica Bulgaria), semnat la Sofia la 

28 februarie 2013 (PLx 135/2013), iar comisia  aprobă în unanimitate.  

Cu proiectul de lege de la punctul 1 al ordinii de zi, comisia a fost sesizată pentru 

aviz la Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor. 

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

sub conducerea domnului secretar de stat Radu Boroianu şi ai Ministerului Afacerilor 

Interne. 

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege a luat cuvântul domnul  deputat 

Iulian Iancu, care supune votului comisiei cererea de amânare a dezbaterii, iar comisia 

aprobă în unanimitate. 

Cu proiectul de lege de la punctul 2 al ordinii de zi, comisia a fost sesizată pentru 

aviz la Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi la Comisia pentru 

buget, finanţe şi bănci. 

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

Economiei şi ai Ministerului Finanţelor Publice. 

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege a luat cuvântul domnul  deputat 

Iulian Iancu, care supune votului comisiei cererea de amânare a dezbaterii, iar comisia 

aprobă în unanimitate. 

Cu proiectul de lege de la punctul 3 al ordinii de zi, comisia a fost sesizată în fond. 

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

Transporturilor şi ai Registrului Auto Român. 

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege a luat cuvântul domnul  deputat 

Iulian Iancu, care supune votului comisiei cererea de amânare a dezbaterii, iar comisia 

aprobă în unanimitate. 

Cu propunerea de Regulament, de la punctul 4 al ordinii de zi, comisia a fost 

sesizată pentru verificarea principiului subsidiarităţii. 

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

Transporturilor. 

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege a luat cuvântul domnul deputat 

Iulian Iancu.  

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, în unanimitate transmiterea către 

Comisia pentru afaceri europene a unui proces verbal privind verificarea principiului 

subsidiarităţii. 
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Cu proiectul de lege de la punctul 5 al ordinii de zi (PLx 122/2013), comisia a fost 

sesizată pentru aviz la Comisia pentru buget, finanţe şi bănci. 

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege a luat cuvântul domnul  deputat 

Iulian Iancu. 

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

favorabilă a proiectului de lege în forma adoptată de iniţiator. 

Cu proiectul de lege de la punctul 5 al ordinii de zi (PLx 135/2013), comisia a fost 

sesizată pentru aviz la Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare. 

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege a luat cuvântul domnul  deputat 

Iulian Iancu. 

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

favorabilă a proiectului de lege în forma adoptată de iniţiator. 

Tot la punctul 5 de pe ordinea de zi, domnul deputat Iulian Iancu a anunţat 

programul manifestărilor ce vor avea loc la Camera Deputaţilor în următoarea săptămână 

şi la care membrii comisiei sunt invitaţi să participe. Domnul deputat Istvan Antal a 

solicitat să se adreseze o notă către Guvernul României, respectiv Ministerul Afacerilor 

Interne şi Ministerul Transporturilor în care să se solicite soluţionarea problemei apărute 

în urma neemiterii normelor care trebuiau elaborate până la 19.04.2013 în baza art.V din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, 

publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.760 din 12.11.2012, cu menţiunea 

că, persoanelor fizice deţinătoare de mopede li s-au întocmit dosare penale de către 

poliţia rutieră. Domnul deputat a mai menţionat că deţine un dosar cu semnăturile mai 

multor contestatari, deţinători de mopede aflaţi în această situaţie, care consideră 

intervenţia poliţiei rutieră ca abuzivă, având în vedere că cei vizaţi nu şi-au indeplinit 

obligaţiile prevăzute în legislaţie.  

II Şedinţa comisiei din data de 9.05.2013 a avut loc la nivel de raportori. 

 

 

 

SECRETAR, 

István Antal 
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