
   

 

PROCES VERBAL 
pentru şedinţele comisiei din săptămâna 3 - 6 iunie  2013 

 
 

Şedinţa comisiei din data de 3.06.2013 a avut loc la nivel de raportori şi s-a 
dezbătut punctul 9 de pe ordinea de zi, proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.8/2009 privind acordarea tichetelor de vacanţă. 

Şedinţa comună din data de 4.06.2013 pentru dezbaterea punctului 1 de pe 
ordinea de zi a fost reprogramată pentru data de 11.06.2013.  
Şedinţa comisiei din data de 5.06.2013 a avut loc la nivel de raportori şi s-a dezbătut 
punctul 8, proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii serviciului de 
salubrizare a localităţilor nr.101/2006, de pe ordinea de zi. 

Şedinţa comisiei din data de 6.06.2013 a fost condusă de domnul preşedinte 
Iulian Iancu care constată că există cvorum, respectiv sunt prezenţi 24 deputaţi din 
totalul de 30 deputaţi  membri ai comisiei, şi propune comisiei dezbaterea proiectelor 
de lege înscrise pe Ordinea de zi, începând cu punctul 2, proiect de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.6/2013 privind instituirea unor măsuri speciale 
pentru impozitarea exploatării resurselor naturale, altele decât gazele naturale, iar 
comisia  aprobă în unanimitate. 

Cu proiectul de lege de la punctul 2 al ordinii de zi, comisia a fost sesizată 
pentru raport comun împreună cu Comisia pentru buget, finanţe şi bănci. 

La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai Ministerului 
Economiei, ai Ministerului Finanţelor Publice şi ai PATROMAT. 

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul domnii deputaţi: Iulian Iancu şi 
Dumitru Chiriţă. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au amânat în unanimitate dezbaterea  
proiectul de lege, la cererea iniţiatorilor pentru a avea un punct de vedere comun. 

Cu proiectul de lege de la punctul 3 al ordinii de zi, proiect de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.7/2013 privind instituirea impozitului asupra 
veniturilor suplimentare obținute ca urmare a dereglementării prețurilor din sectorul 
gazelor naturale, comisia a fost sesizată pentru raport comun împreună cu 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 a luat cuvântul domnul deputat Iulian Iancu. 
În urma dezbaterilor, membrii comisiei au amânat în unanimitate dezbaterea  

proiectul de lege, la cererea iniţiatorilor pentru a avea un punct de vedere comun. 
Cu proiectul de lege de la punctul 4 al ordinii de zi, proiect de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgență a Guvernului nr.8/2013 privind reorganizarea 
rețelei sanitare proprii a Ministerului Transporturilor și pentru modificarea Legii 
nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, comisia a fost sesizată pentru 
raport comun împreună cu Comisia pentru sănătate şi familie. 

La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai Ministerului 
Transporturilor sub conducerea domnului secretar de stat Nicu Buică şi ai Casei 
Naţionale de Asigurări de Sănătate.  
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În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul domnii deputaţi: Iulian Iancu, Lucian 
Şova, Emil Niţă şi Gheorghe Marin.  

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, în unanimitate, adoptarea 
proiectului de lege cu amendamente admise. 

Cu proiectul de lege de la punctul 5 al ordinii de zi, proiect de Lege privind 
aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.30/2013 pentru prelungirea 
valabilității licențelor de traseu și a programelor de transport public județean, 
comisia a fost sesizată în fond. 

La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai Ministerului 
Transporturilor sub conducerea domnului secretar de stat Nicu Buică şi ai 
Consiliului Judeţean Ilfov. 

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul domnii deputaţi: Iulian Iancu, Lucian 
Şova şi Emil Niţă. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, în unanimitate, adoptarea 
proiectului de lege cu amendamente admise şi întocmirea raportului luni 10.06.2013 
după obţinerea unui punct de vedere ce se va solicita de la Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei Publice. 

Cu Cartea verde – Un cadru pentru 2030 pentru politici în domeniul climei şi 
al energiei [COM(2013)169], de la punctul 6 al ordinii de zi, comisia a fost sesizată 
pentru examinarea fondului. 

La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai Ministerului 
Mediului şi Schimbărilor Climatice, ai Departamentului Energiei, ai Autorităţii 
Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei şi ai ISPE. 

În cadrul dezbaterilor asupra Cărţii verzi, a luat cuvântul domnul deputat 
Iulian Iancu. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, în unanimitate transmiterea 
către Comisia pentru afaceri europene a unui proiect de opinie privind examinarea 
fondului. 

Cu Comunicarea consultativă privind viitorul captării şi stocării carbonului în 
Europa [COM(2013)180], de la punctul 7 al ordinii de zi, comisia a fost sesizată 
pentru examinarea fondului. 

La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai 
Departamentului Energiei şi ai Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul 
Energiei. 

În cadrul dezbaterilor asupra Comunicării a luat cuvântul domnul deputat 
Iulian Iancu. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, în unanimitate transmiterea 
către Comisia pentru afaceri europene a unui proiect de opinie privind examinarea 
fondului. 

 
 
 

Consilier parlamentar, 
Dr.Fiz.Maria Cristina Bălănescu    
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