PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
Comisia pentru industrii si servicii

Bucureşti, 21.10.2013

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI
pentru şedinţele comisiei din săptămâna 14 – 17 octombrie 2013

I. Comisia pentru industrii şi servicii şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 15, 16 şi 17
octombrie 2013, cu următoarea ordine de zi:
1. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.69/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice (PLx 718/2007).
2. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă
a Guvernului nr.18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe
(PLx 310/2013).
3. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.32/2013 pentru
modificarea

şi

completarea

Ordonanţei

Guvernului

nr.4/2010

privind

instituirea

Infrastructurii naţionale pentru informaţii spaţiale în România (PLx 355/2013).
4. Comunicarea „Către un sector al apărării şi al securităţii mai competitiv şi mai
eficient” [COM(2013)542]
5. Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de
stabilire a unor măsuri privind piaţa unică europeană a comunicaţiilor electronice şi de
realizare a unui continent conectat şi de modificare a Directivelor 2002/20/CE,
2002/21/CE şi 2002/22/CE şi a Regulamentelor (CE) nr.1211/2009 şi (UE) nr.531/2012
[COM(2013)627]
6. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
174/2008 pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind protecţia
consumatorului (PLx 100/2009).
7. Proiect de Lege pentru modificarea art.25 din Ordonanţei Guvernului nr.21/1992
privind protecţia consumatorilor (PLx 418/2009).
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8. Diverse.
La lucrările comisiei din 15, 16 şi 17.10.2013 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.Blãnariu Valentin - PP-DD
6.Dep.Bode Lucian-Nicolae - PDL
7.Dep.Bucur Constantin-Alin – Neafiliat
8. Dep.Burlacu Ştefan- PP-DD
9. Dep.Costin Gheorghe – PNL
10. Dep.Diniţã Ion - PC
11. Dep. Dep.Dolineaschi Andrei - PSD
12. Dep. Fenechiu Relu – PNL
13. Dep. Iane Ovidiu Ştefan - PSD
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
19. Dep. Mironescu Rãzvan Horia – PNL
20. Dep. Nazare Alexandru- PDL
21. Dep.Nichita Cristina - PSD
22. Dep.Niţã Emil - PSD
23. Dep.Popa Radu Mihai- Neafiliat
24. Dep.Roşca Mircea – PNL
25. Dep. Săvoiu Ionuţ-Cristian - PSD
26. Dep.Şova Lucian - PSD
27. Dep.Tararache Mihai - Neafiliat
28. Dep.Tãtaru Florin-Cristian - PSD
29. Dep.Toader Mircea-Nicu – PDL
30. Dep.Traicu Rodin - PSD
31. Dep.Zamfir Daniel-Cãtãlin - PNL
La lucrările comisiei au lipsit:
1. Dep.Iancu Iulian – PSD – Preşedinte
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2. Dep.Arsene Ionel - PSD
3. Dep. Dalca Ştefan-Petru- PP-DD
II. Şedinţa comisiei din data de 15.10.2013 a fost condusă de domnul
vicepreşedinte Dumitru Chiriţă care constată că există cvorum, respectiv sunt prezenţi 31
deputaţi din totalul de 34 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 în fond
împreună cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi.
La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai Ministerului
Afacerilor Interne.
În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege au luat cuvântul domnii deputaţi:
Dumitru Chiriţă, Gheorghe Marin, Mircea Toader, Istvan Antal şi Răzvan Horia Mironescu.
În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, în unanimitate aprobarea
amendamentelor formulate pentru primul capitol la nivel de raportori cu modificări şi
înaintarea acestora la Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi pentru finalizarea
dezbaterii.
Cu propunerea legislativă de la punctul 2 al ordinii de zi, comisia a fost sesizată
pentru raport comun împreună cu Comisia pentru administraţie publică, amenajarea
teritoriului şi echilibru ecologic.
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 proiectul de lege de la punctul 3 al ordinii de zi, comisia a fost sesizată pentru
aviz la Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic şi
la Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor.
La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai Agenţiei Naţionale
de Cadastru şi Publicitate Imobiliară.
În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege a luat cuvântul domnul deputat
Dumitru Chiriţă.
În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, în unanimitate, avizarea
favorabilă a proiectului de lege.
Cu „Comunicarea” de la punctul 4 al ordinii de zi, comisia a fost sesizată pentru
examinarea fondului.
La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai Ministerului
Apărării Naţionale sub conducerea doamnei secretar de stat Otilia Sava.
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În cadrul dezbaterilor asupra „Comunicării” au luat cuvântul domnii deputaţi:
Dumitru Chiriţă, Rodin Traicu şi Răzvan Horia Mironescu.
În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, în unanimitate, transmiterea unui
proiect de opinie privind examinarea fondului către Comisia pentru afaceri europene.
Cu propunerea de Regulament de la punctul 5 al ordinii de zi, comisia a fost
sesizată pentru verificarea principiului subsidiarităţii.
La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai Autorităţii
Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor sub conducerea domnului vicepreşedinte
Marius Dunca.
În cadrul dezbaterilor asupra propunerii de Regulament domnii deputaţi: Dumitru
Chiriţă, Mircea Toader şi Emil Niţă.
În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, în unanimitate, transmiterea unui
proces verbal privind respectarea principiului subsidiarităţii către Comisia pentru afaceri
europene.
II. Şedinţele comisiei din 16 şi 17.10.2013 au avut loc la nivel de raportori şi s-a
continuat dezbaterea punctelor de pe ordinea de zi.

SECRETAR,
Radu - Bogdan Ţîmpău
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