PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
Comisia pentru industrii si servicii
Bucureşti, 4.11.2013
SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI
pentru şedinţele comisiei din săptămâna 28 – 31 octombrie 2013

I. Comisia pentru industrii şi servicii şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 29, 30 şi 31
octombrie 2013, cu următoarea ordine de zi:
1. Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.94/2007 pentru
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea
contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor
de concesiune de servicii (PLx 821/2007/2013).
2. Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.72/2009 pentru
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea
contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor
de concesiune de servicii Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.72/2009 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34/2006
privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice
şi a contractelor de concesiune de servicii (PLx 468/2009/2013).
3. Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.19/2009 privind unele
măsuri în domeniul legislaţiei referitoare la achiziţiile publice (PLx 225/2009/2013).
4. Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.143/2008 pentru
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea
contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor
de concesiune de servicii (PLx 117/2009/2013).
5. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.85/2013
privind declanşarea procedurii insolvenţei la Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare DrobetaTurnu Severin (PLx 383/2013).
6. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.75/2013
privind unele măsuri pentru reorganizarea prin divizare partială a Oficiului Participaţiilor Statului şi
Privatizării în Industrie, pentru modificarea unor acte normative, precum şi pentru reglementarea
unor măsuri privind activitatea Departamentului pentru Energie (PLx 374/2013).
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7. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.8/2009 privind
acordarea tichetelor de vacanţă (PLx 214/2009).
8. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.7/2010 pentru modificarea
şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor (PLx 166/2010).
9. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.11/2013
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.27/2011 privind transporturile rutiere
(PLx 104/2013).
10. Proiect de Lege privind transmiterea unor terenuri cu suprafaţa totală de 5050 mp, aflate
în domeniul public al statului, din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe
Ionescu-Şişeşti " -Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Arad, în
administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine, în vederea
realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România -S.A. a
obiectivului de investiţie "Autostrada Arad-Timişoara-Lugoj " -"Varianta de ocolire Arad cu profil de
autostradă " (PLx 386/2013).
11. Proiect de Lege privind transmiterea unor terenuri în suprafaţă totală de 1.782 mp, aflate
în domeniul public al statului, din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe
Ionescu-Şişeşti " -Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi CaprinelorPalas, judeţul Constanţa, în administrarea Departamentului pentru Proiecte de infrastructură şi
Investiţii Străine, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri
Naţionale din România -S.A. a obiectivului de investiţii "Varianta de ocolire a municipiului
Constanţa " (PLx 387/2013).
12. Propunere legislativă privind reglementarea regimului juridic al societăţilor ale căror
acţiuni se tranzacţionează pe piaţa RASDAQ sau pe piaţa valorilor mobiliare necotate (PLx
385/2013).
13. Dezbatere cu tema "Energetica nucleară - situaţia actuală, oportunităţi şi perspective de
dezvoltare"
14. Diverse.
La lucrările comisiei din 29, 30 şi 31.10.2013 au fost prezenţi:
1. Dep.Iancu Iulian – PSD – Preşedinte
2. Dep.Chiriţă Dumitru – PSD – Vicepreşedinte
3. Dep.Martin Eduard-Stelian – PSD - Vicepreşedinte
4. Dep.Antal István – UDMR – Secretar
5. Dep.Ţîmpău Radu Bogdan – PNL – Secretar
6. Dep.Arsene Ionel - PSD
7. Dep.Blãnariu Valentin - PP-DD
8. Dep.Bode Lucian-Nicolae - PDL
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9.Dep.Bucur Constantin-Alin – PSD
10. Dep.Burlacu Ştefan- PP-DD
11. Dep.Costin Gheorghe – PNL
12. Dep. Dalca Ştefan-Petru- PP-DD
13. Dep.Diniţã Ion - PC
14. Dep. Dolineaschi Andrei - PSD
15. Dep. Fenechiu Relu – PNL
16. Dep. Iane Ovidiu Ştefan - PSD
17. Dep.Ionescu George - PDL
18. Dep.Ispir Raluca-Cristina - PNL
19. Dep.Lupu Mihai - PNL
20. Dep.Manolescu Oana – Minorităţi Naţionale
21. Dep.Marin Gheorghe - PSD
22. Dep. Mironescu Rãzvan Horia – PNL
23. Dep.Nichita Cristina - PSD
24. Dep.Niţã Emil - PSD
25. Dep.Popa Radu Mihai- PSD
26. Dep.Roşca Mircea – PNL
27. Dep. Săvoiu Ionuţ-Cristian - PSD
28. Dep.Şova Lucian - PSD
29. Dep.Tararache Mihai - Neafiliat
30. Dep.Tãtaru Florin-Cristian - PSD
31. Dep.Toader Mircea-Nicu – PDL
32. Dep.Traicu Rodin - PSD
33. Dep.Zamfir Daniel-Cãtãlin - PNL
La lucrările comisiei au lipsit:
1. Dep. Nazare Alexandru- PDL
II. Şedinţa comisiei din data de 29.10.2013 a fost condusă de domnul preşedinte Iulian
Iancu care constată că există cvorum, respectiv sunt prezenţi 33 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 proiectele de lege de la punctele 1-4 ale ordinii de zi, comisia a fost sesizată pentru
reexaminare la cererea Preşedintelui României.
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La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţi Ministerului Afacerilor Interne
şi ai Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice sub
conducerea domnului Preşedinte Bogdan Dobrin.
În cadrul dezbaterilor asupra proiectelor de lege au luat cuvântul domnii deputaţi: Iulian
Iancu şi Emil Niţă.
În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, în unanimitate adoptarea proiectelor de
lege în forma aprobată de Senat.
Cu proiectul de lege de la punctul 5 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 Finanţelor
Publice.
În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege au luat cuvântul domnii deputaţi: Iulian
Iancu şi Rodin Traicu
În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, în unanimitate, aprobarea proiectului de
lege cu amendamente.
Cu proiectul de lege de la punctul 6 al ordinii de zi, comisia a fost sesizată în fond împreună
cu Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare.
La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai Oficiului Participaţiilor
Statului şi Privatizării în Industrie.
În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege au luat cuvântul domnii deputaţi: Iulian
Iancu, Radu Mihai Popa, Mihai Lupu, Dumitru Chiriţă şi Mircea Toader.
În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, în unanimitate, amânarea dezbaterii cu o
săptămână pentru a se aduce de către iniţiatori informaţiile solicitate.
Cu proiectul de lege de la punctul 7 al ordinii de zi, comisia a fost sesizată în fond împreună
cu Comisia pentru muncă şi protecţie socială.
Dezbaterile au avut loc la nivel de raportori.
II. Şedinţa comisiei din data de 30.10.2013 a fost condusă de domnul preşedinte Iulian
Iancu care constată că există cvorum, respectiv sunt prezenţi 33 deputaţi din totalul de 34 deputaţi
membri ai comisiei, şi propune comisiei continuarea dezbaterii proiectelor de lege înscrise pe
Ordinea de zi, iar comisia aprobă în unanimitate.
Cu proiectul de lege de la punctul 8 al ordinii de zi, comisia a fost sesizată pentru
rexaminare.
La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai Departamentului pentru
Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine.
În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege au luat cuvântul domnii deputaţi: Iulian
Iancu, Daniel-Cătălin Zamfir, Ovidiu Ştefan Iane, Rodin Traicu, Istvan Antal şi Gheorghe Costin.
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În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, în unanimitate, finalizarea dezbaterii
peste două săptămâni pentru a avea punctul de vedere scris al CNADNR.
Cu proiectul de lege de la punctul 9 al ordinii de zi, comisia a fost sesizată pentru
reexaminare.
La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai Ministerului Transporturilor
sub conducerea domnului secretar de stat Donescu Manuel Marian şi ai sindicatului COTAR sub
conducerea domnului preşedinte Ştefănescu Vasile.
În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege au luat cuvântul domnii deputaţi: Iulian
Iancu, Mircea Toader, Gheorghe Marin, Emil Niţă, Ion Diniţă, Lucian Şova, Mihai Tararache,
Daniel-Cătălin Zamfir şi Ovidiu Ştefan Iane.
În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, în unanimitate, continuarea

dezbaterii

peste două săptămâni cu adresarea unei scrisori către Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor,
la cererea iniţiatorilor.
Cu proiectul de lege de la punctul 10 al ordinii 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 Dumitru
Chiriţă.
În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, în unanimitate, avizarea favorabilă a
proiectului de lege în forma adoptată de Senat.
Cu proiectul de lege de la punctul 11 al ordinii 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 Dumitru
Chiriţă.
În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, în unanimitate, avizarea favorabilă a
proiectului de lege în forma adoptată de Senat.
Cu propunerea legislativă de la punctul 12 al ordinii de zi, comisia a fost sesizată pentru
aviz la Comisia pentru buget, finanţe şi bănci.
La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai Autorităţii de Supraveghere
Financiară.
În cadrul dezbaterilor asupra propunerii legislative au luat cuvântul domnii deputaţi: Dumitru
Chiriţă, Iulian Iancu, Ovidiu Ştefan Iane, Florin-Cristian Tătaru şi Emil Niţă.
În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, în unanimitate, avizarea favorabilă a
propunerii legislative în forma iniţiatorilor.
II.

În şedinţa comisiei din data de 31 octombrie 2013, desfăşurată în Sala ”Drepturilor

Omului” a avut loc dezbaterea privind energetica nucleară şi perspectivele de dezvoltare ale
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sectorului energetic, şedinţa fiind condusă de domnul preşedinte Iulian Iancu. La această
dezbatere au participat, pa lângă membrii Comisiei pentru industrii şi servicii, reprezentanţi ai
ANRE, sub coordonarea dlui preşedinte Niculae Havrileţ, ai Departamentului pentru Energie din
Ministerul Economiei, sub coordonarea dlui Secretar de Stat Maricel Popa, ai OPCOM,
reprezentanţi ai operatorilor de producţie, transport şi distribuţie energie electrică şi gaze naturale
precum şi specialişti în domeniu.
Participanţii la dezbateri au insistat asupra următoarelor:
- implicarea României în proiecte macroregionale, între care cablul sub-fluvial ”Marea
Neagră - Pădurea Neagră” şi cablul maritim România - Turcia ca soluţii tehnice de interconectare
a sistemelor electroenergetice trebuie să fie prioritare;
- lipsa unei strategii macroeconomice naţionale, transpartinice, pe termen lung care să fie
la baza elaborării strategiei energetice naţională, de către experţii români în domeniu;
- competitivitatea redusă a produselor româneşti care se reflectă în consum energetic
exagerat în raport cu produsele similare europene au condus la colapsul unor industrii autohtone
şi, implicit, la scăderea consumului de energie la nivel naţional;
- tratarea fără discriminare a tehnologiilor non-carbon având în vedere că amânarea
deciziei şi acţiunii în ceea ce priveşte noile capacităţi nucleare poate conduce la o lipsă de
capacităţi de producţie a energiei electrice, chiar dacă în prezent ne confruntăm cu un excedent
de capacităţi;
- lichiditatea scăzută a pieţei de energie electrică şi creşterea volatilităţii acestei pieţe;
- necesitatea evaluării investiţiilor şi stabilirea criteriilor de evaluare a acestora;
- stabilirea unui mix optim de energie care să satisfacă cererea, în condiţii de securitate
energetică, cu respectarea cerinţelor pentru diminuarea impactului schimbărilor climatice şi de
diminuare a inechităţilor sociale;
- promovarea serviciilor ESCO şi a măsurilor de eficienţă energetică în vederea reducerii
intensităţii energetice şi promovării progresului tehnologic.
Comentariile, observaţiile şi propunerile formulate de participanţi vor face obiectul unei
dezbateri şi propuneri legislative ale membrilor comisiei pentru susţinerea unor proiecte la nivel
naţional, care să integreze domenii conexe ca parte ale unei strategii macroeconomice, inclusiv
un mix optim de producţie a energiei electrice, având la bază angajamentele României ca
membru al UE, precum şi implicarea în funcţionarea autonomă a ANRE, având în vedere
atribuţiile care îi revin Comisiei în ceea ce priveşte controlul activităţii ANRE.

SECRETAR,
Radu - Bogdan Ţîmpău
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