PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
Comisia pentru industrii si servicii

Bucureşti, 23.09.2013

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI
pentru şedinţele comisiei din săptămâna 16 - 19 septembrie 2013

I. Comisia pentru industrii şi servicii şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 18 şi 19
septembrie 2013, cu următoarea ordine de zi şi ordine de zi suplimentară:
1. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.8/2009
privind acordarea tichetelor de vacanţă (PLx 214/2009).
2. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.25/2010 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.58/1998 privind organizarea şi
desfăşurarea activităţii de turism în România (PLx 354/2010).
3. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului
nr.21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare (PLx 340/2010).
4. Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.21/1992 privind
protecţia consumatorilor, republicată (PLx 363/2010).
5. Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.296/2004 privind Codul consumului,
republicată (PLx 431/2010).
6. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.62/2009 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul feroviar
(PLx 384/2009).
7. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.8/2010 pentru
modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de
utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România (PLx
167/2010).
8. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.17/2010 pentru
prorogarea unor termene prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr.15/2002 privind
aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din
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România şi de Ordonanţa Guvernului nr.8/2010 pentru modificarea şi completarea
Ordonanţei Guvernului nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de
trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România (PLx 718/2010).
9. Propunere legislativă pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr.15/2002
privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri
naţionale din România (PLx 404/2012 ).
10. Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.15/2002
privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri
naţionale din România (PLx 405/2012).
11. Dezbatere privind situaţia sectorului energiei electrice şi termice produsă în
cogenerare şi a serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat
din România.
12. Diverse.
1. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii serviciului de
salubrizare a localităţilor nr.101/2006 (PLx 253/2010).
La lucrările comisiei din 18.09.2013 au fost prezenţi:
1. Dep.Chiriţă Dumitru – PSD – Vicepreşedinte
2. Dep.Martin Eduard-Stelian – PSD - Vicepreşedinte
3. Dep.Antal István – UDMR – Secretar
4. Dep.Ţîmpău Radu Bogdan – PNL – Secretar
5. Dep.Arsene Ionel - PSD
6. Dep.Blãnariu Valentin - PP-DD
7. Dep.Bode Lucian-Nicolae - PDL
8. Dep.Bucur Constantin-Alin – Neafiliat
9. Dep.Costin Gheorghe – PNL
10. Dep. Dalca Ştefan-Petru- PP-DD
11. Dep.Diniţã Ion - PC
12. Dep. Dep.Dolineaschi Andrei - PSD
13. Dep. Fenechiu Relu – PNL
14. Dep.Ionescu George - PDL
15. Dep.Ispir Raluca-Cristina - PNL
16. Dep. Thuma Hubert Petru Ştefan – PNL (l-a înlocuit pe domnul Dep.Lupu
Mihai – PNL)
17. Dep.Manolescu Oana – Minorităţi Naţionale
18. Dep.Marin Gheorghe - PSD
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19. Dep.Nicolae Aurel (l-a înlocuit pe domnul Dep. Mironescu Rãzvan Horia –
PNL)
20. Dep.Nichita Cristina - PSD
21. Dep.Niţã Emil - PSD
22. Dep.Popa Radu Mihai- PSD
23. Dep.Şova Lucian - PSD
24. Dep.Tararache Mihai 25. Dep.Tãtaru Florin-Cristian - PSD
26. Dep.Toader Mircea-Nicu – PDL
27. Dep.Traicu Rodin - PSD
28. Dep.Zamfir Daniel-Cãtãlin - PNL
La lucrările comisiei au lipsit:
1. Dep.Iancu Iulian – PSD – Preşedinte
2. Dep. Oajdea Daniel Vasile- PP-DD
3. Dep.Negruţ Clement - Neafiliat
4. Dep.Roşca Mircea – PNL
La lucrările comisiei din 19.09.2013 au fost prezenţi:
1. Dep.Chiriţă Dumitru – PSD – Vicepreşedinte
2. Dep.Martin Eduard-Stelian – PSD - Vicepreşedinte
3. Dep.Antal István – UDMR – Secretar
4. Dep.Ţîmpău Radu Bogdan – PNL – Secretar
5. Dep.Arsene Ionel - PSD
6. Dep.Blãnariu Valentin - PP-DD
7. Dep.Bode Lucian-Nicolae - PDL
8. Dep.Bucur Constantin-Alin – Neafiliat
9. Dep.Costin Gheorghe – PNL
10. Dep. Dalca Ştefan-Petru- PP-DD
11. Dep.Diniţã Ion - PC
12. Dep. Dep.Dolineaschi Andrei - PSD
13. Dep. Fenechiu Relu – PNL
14. Dep.Ionescu George - PDL
15. Dep.Ispir Raluca-Cristina - PNL
16. Dep.Lupu Mihai - PNL
17. Dep.Manolescu Oana – Minorităţi Naţionale
18. Dep.Marin Gheorghe - PSD
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19. Dep. Mironescu Rãzvan Horia – PNL
20. Dep.Nichita Cristina - PSD
21. Dep.Niţã Emil - PSD
22. Dep.Popa Radu Mihai- PSD
23. Dep.Roşca Mircea – PNL
24. Dep.Şova Lucian - PSD
25. Dep.Tararache Mihai 26. Dep.Tãtaru Florin-Cristian - PSD
27. Dep.Toader Mircea-Nicu – PDL
28. Dep.Traicu Rodin - PSD
29. Dep.Zamfir Daniel-Cãtãlin - PNL
La lucrările comisiei au lipsit:
1. Dep.Iancu Iulian – PSD – Preşedinte
2. Dep. Oajdea Daniel Vasile- PP-DD
3. Dep.Negruţ Clement - Neafiliat
II. Şedinţa comisiei din data de 18.09.2013 a fost condusă de domnul
vicepreşedinte Dumitru Chiriţă care constată că există cvorum, respectiv sunt prezenţi 29
deputaţi din totalul de 32 deputaţi membri ai comisiei, 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 al ordinii de zi, comisia a fost sesizată pentru
raport comun împreună cu Comisia pentru muncă şi protecţie socială.
La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai Autorităţii
Naţionale pentru Turism

sub conducerea domnului secretar de stat Dan Enache, ai

Asociaţiei Naţionale a Agenţiilor de Turism din România-ANAT şi ai Confederaţiei
Naţionale Sindicale „Cartel ALFA” conduse de domnul preşedinte Bogdan Hossu.
În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege au luat cuvântul domnii deputaţi:
Dumitru Chiriţă şi Emil Niţă.
În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, în unanimitate amânarea cu o
săptămână a dezbaterii pentru definitivarea raportului.
Cu proiectul de lege de la punctul 2 al ordinii de zi, comisia a fost sesizată în fond.
La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai Autorităţii
Naţionale pentru Turism sub conducerea domnului secretar de stat Dan Enache.
În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege au luat cuvântul domnii deputaţi:
Dumitru Chiriţă şi Emil Niţă.
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În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, în unanimitate amânarea cu o
săptămână a dezbaterii pentru definitivarea raportului.
Cu propunerea legislativă şi proiectele de lege la punctele 3-5 ale ordinii de zi,
comisia a fost sesizată în fond.
În cadrul dezbaterilor a luat cuvântul domnul deputat Dumitru Chiriţă care propune
comisiei amânarea dezbaterii cu o săptămână, la cererea Autoritatăţii Naţionale pentru
Protecţia Consumatorilor, iar comisia aprobă în unanimitate.
Cu proiectul de lege de la punctul 6 al ordinii de zi, comisia a fost sesizată în fond.
La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai Ministerului
Transporturilor sub conducerea domnului secretar de stat Bogdan Găurean.
În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege au luat cuvântul domnii deputaţi:
Dumitru Chiriţă, Mircea Toader, Istvan Antal; Emil Niţă, Ion Diniţă şi Mihai Tararache.
În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, în unanimitate adoptarea
proiectului de lege în forma aprobată de Senat.
Cu proiectele de lege la punctele 7-8 ale ordinii de zi, comisia a fost sesizată în
fond.
În cadrul dezbaterilor a luat cuvântul domnul deputat Dumitru Chiriţă care propune
comisiei amânarea dezbaterii cu o săptămână, deoarece nu este prezent iniţiatorul,
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.
Cu propunerea legislativă de la punctul 9 al ordinii de zi, comisia a fost sesizată în
fond.
La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai Ministerului
Transporturilor sub conducerea domnului secretar de stat Bogdan Găurean şi ai
Ministerului Finanţelor Publice.
În cadrul dezbaterilor asupra propunerii legislative a luat cuvântul domnul deputat
Dumitru Chiriţă.
În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, în unanimitate, respingerea
propunerii legislative.
Cu propunerea legislativă de la punctul 10 al ordinii de zi, comisia a fost sesizată în
fond.
La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai Ministerului
Transporturilor sub conducerea domnului secretar de stat Bogdan Găurean şi ai
Ministerului Finanţelor Publice.
În cadrul dezbaterilor asupra propunerii legislative a luat cuvântul domnul deputat
Dumitru Chiriţă.
În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, în unanimitate, respingerea
propunerii legislative.
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Cu proiectul de lege de la punctul 1 al ordinii de zi suplimentară, comisia a fost
sesizată pentru raport comun împreună cu Comisia pentru administraţie publică,
amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic.
La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai Autorităţii
Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice – A.N.R.S.C.
sub conducerea domnului preşedinte Doru Ciocan, ai Ministerului Mediului şi Schimbărilor
Climatice, ai Ministerului Finanţelor Publice, ai Environ, ai RECOLAMP şi ai ONG Planeta
Verde.
În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege au luat cuvântul domnii deputaţi:
Dumitru Chiriţă, Eduard-Stelian Martin, Lucian-Nicolae Bode, Istvan Anta, Gheorghe
Costin, Lucian Şova, Emil Niţă, Ion Diniţă, Mircea Roşca şi Mihai Tararache.
În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi,
adoptarea proiectului de lege, cu amendamente admise şi respinse.
II. Şedinţa comisiei din data de 19.09.2013 a fost condusă de domnul deputat
Rodin Traicu care constată că există cvorum, respectiv sunt prezenţi 29 deputaţi din
totalul de 32 deputaţi membri ai comisiei, şi propune comisiei dezbaterea punctului 11
de pe ordinea de zi, iar comisia aprobă în unanimitate.
La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai Autorităţii
Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice – A.N.R.S.C.
sub conducerea domnului preşedinte Doru Ciocan, ai ANRE, ai Romgaz Mediaş, ai
Federaţiei Sindicatelor din Servicii Comunitare de Utilităţi Publice sub conducerea
doamnei preşedinte Ioana Stoica, ai SC CET Govora ai APATERM, ai UTCB-Instalaţii,
Adrem Invest, ai Universităţii de Construcţii-Bucureşti, ai Sindicatului Solidaritatea şi ai
Academiei Române-INE.
Din prezentarea situaţiei actuale de către invitaţii prezenţi, s-au desprins
următoarele priorităţi şi propuneri:
- trebuie aplicat un preţ unitar pentru energia electrică şi termică produsă în cogenerare şi
trebuie evitată subvenţia încrucişată;
- se impune modificarea şi armonizarea legislaţiei şi a reglementărilor secundare pentru a
le pune de acord cu legislaţia primară (Legea nr. 325/2006 serviciului public de alimentare
cu energie termică, Legea nr.123/1212 a energiei electrice şi a gazelor naturale, Legea
nr.160/2012, Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii
energiei din surse regenerabile de energie şi Legea 230/2007 privind infiinţarea,
organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari);
- se impune alcătuirea unei strategii pe termen lung care să ia în calcul implementarea
unor noi soluţii pentru cogenerarea de înaltă eficienţă, (bazate pe biomasă, biogaz,
deşeuri municipale selectate corespunzător) sau aplicarea trigenerării vara pentru sisteme
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de climatizare şi care să se bazeze pe caracteristici zonale, (cum este căderea naturală a
apei la Braşov).
În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege au luat cuvântul domnii deputaţi:
Rodin Traicu, Istvan Antal, Emil Niţă, Ion Diniţă şi Mircea Toader.
In urma dezbaterilor a rezultat ca necesară diversificarea resurselor primare
energetice ca o soluţie pentru cogenerare cu implicarea sectorului privat, atragerea
consumatorilor industriali în sistemul centralizat şi modificarea legislaţiei primare şi
secundare, cu elaborarea unei strategii energetice pe termen lung.

SECRETAR,
Radu - Bogdan Ţîmpău
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