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pentru şedinţele comisiei din săptămâna 17 - 20 iunie  2013 

 
 
 

Şedinţa comisiei din data de 18.06.2013 a fost condusă de domnul preşedinte 
Iulian Iancu care constată că există cvorum, respectiv sunt prezenţi 26 deputaţi din 
totalul de 30 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, proiect de Lege pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de 
utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi 
local comisia a fost sesizată pentru aviz la Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi. 

În cadrul dezbaterilor a luat cuvântul domnul deputat Iulian Iancu. 
În urma dezbaterilor, membrii comisiei au avizat favorabil, în unanimitate, 

proiectul de lege, în forma adoptată de Senat. 
Cu proiectul de lege de la punctul 2 al ordinii de zi, proiect de Lege pentru 

modificarea şi completarea Legii serviciului de salubrizare a localităţilor 
nr.101/2006,  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 Ministerului 
Mediului şi Schimbărilor Climatice.  

În cadrul dezbaterilor a luat cuvântul domnul deputat Iulian Iancu. 
Membrii comisiei au hotărât în unanimitate amânarea dezbaterii proiectului de 

lege, cu o săptămână pentru definitivarea raportului 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 obţinute ca urmare a dereglementării preţurilor 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 
Finanţelor Publice sub conducerea domnului secretar de stat Dan Manolescu. 

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul domnii deputaţi: Iulian Iancu şi Lucian 
Bode. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au amânat în unanimitate dezbaterea  
proiectului de lege, pentru şedinţa din ziua următoare, pentru a avea un punct de 
vedere comun al MFP şi ANRE. 

Cu proiectul de lege de la punctul 4 al ordinii de zi, proiect de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.7/2010 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor, comisia a fost 
sesizată în fond. 
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La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai 
Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine, sub 
conducerea domnului secretar de stat Alexandru Năstase, ai CNADNR şi ai UNTRR. 

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul domnii deputaţi: Iulian Iancu, Istvan 
Antal, Daniel-Cătălin Zamfir, Lucian Şova, Emil Niţă, Răzvan Horia Mironescu, Ion 
Diniţă şi Mircea Toader. 

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 Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.11/2013 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei Guvernului nr.27/2011 privind transporturile rutiere, 
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. 

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul domnii deputaţi: Iulian Iancu, Istvan 
Antal,  Lucian Şova, Radu -  Bogdan Ţîmpău, Mircea Toader, Ion Diniţă, Emil Niţă, 
Vasile Horja şi Răzvan Horia Mironescu. 

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

Şedinţa comisiei din data de 19.06.2013 a fost condusă de domnul preşedinte 
Iulian Iancu care constată că există cvorum, respectiv sunt prezenţi 28 deputaţi din 
totalul de 30 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 6 al ordinii de zi, proiect de Lege pentru 
completarea Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de 
închiriere, comisia a fost sesizată în fond. 

La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai Ministerului 
Afacerilor Interne, ai Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice 
sub conducerea domnului secretar de stat Marius Banu, ai Consiliului Concurenţei 
sub conducerea domnului preşedinte Bogdan Chiriţoiu şi ai asociaţiilor 
taximetriştilor, rsepectiv: COTAR, CNTR, APTTI, ADTI. Asociaţia taximetriştilor- 
Ilfov, ai Camerei taximetriştilor din Bihor, Vrancea, Timiş, Constanţa, ATA Piteşti, 
ai sindicatelor taximetriştilor şi ai primăriei municipiului Bucureşti. 

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul domnii deputaţi: Iulian Iancu, Gheorghe 
Marin, Răzvan Horia Mironescu, Emil Niţă, Rodin Traicu, Istvan Antal,  Lucian 
Şova şi Gheorghe Costin. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, în unanimitate, adoptarea 
primelor 9 articole şi continuarea la nivel de raportori a dezbaterii raportului cu 
amendamente, cu toţi factorii prezenţi implicaţi, în vedrea adoptării proiectului de 
lege cel mai târziu la începutul sesiunii parlamentare din toamnă.  

Cu proiectul de lege de la punctul 3 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 
Finanţelor Publice sub conducerea domnului secretar de stat Dan Manolescu, ai 
Ministerului Economiei sub conducerea domnului secretar de stat Mihai Albulescu şi 
ai ANRE. 
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În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul domnii deputaţi: Iulian Iancu, Răzvan 
Horia Mironescu, Emil Niţă, Rodin Traicu, Istvan Antal,  Lucian Şova şi Gheorghe 
Costin. 

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

Şedinţa comisiei din data de 20.06.2013 a avut loc la nivel de raportori. 
 
 
 
 
Consilier parlamentar, 
Dr.Fiz.Maria Cristina Bălănescu    
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