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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 

pentru şedinţele comisiei din săptămâna 18 - 21 februarie  2013 

 

 

  I. Comisia pentru industrii şi servicii şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 19, 

20 şi 21 februarie  2013, cu următoarea ordine de zi: 

1. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul şi acvacultura (PLx 439/2012). 

2. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.47/2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi reglementarea unor 

măsuri fiscal-bugetare (PLx 464/2012). 

3. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 51/2006 

privind serviciile comunitare de utilităţi publice (PLx 576/2008). 

4. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 51/2006 privind 

serviciile de utilităţi publice (PLx 133/2008). 

5. Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.13/2007 - Legea energiei 

electrice (PLx 54/2010). 

6. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.118/2011 pentru reglementarea unor măsuri privind asigurarea cantităţilor de apă grea 

şi de octoxid de uraniu pentru unităţile 1-4 de la Centrala nuclearo-electrică Cernavodă 

(PLx 54/2012). 

7.  Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.372/2005 

privind performanţa energetică a clădirilor (PLx 260/2012). 

8.  Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de 

locuinţe (PLx 398/2012). 

9. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.34/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional 

unic pentru apeluri de urgenţă (PLx 433/2012). 
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                    10. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea articolului 30 din 

Legea nr.255 din 14 decembrie 2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate 

publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local (PLx 

685/2011). 

                      11. Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului privind managementul 

durabil al pădurilor, adoptat la Bratislava la 27 mai 2011 şi semnat de România la 27 mai 

2011, la Convenţia cadru privind dezvoltarea durabilă a Carpaţilor, adoptată la Kiev la 22 

mai 2003 (PLx 451/2012). 

                     12. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2012 

privind modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 46/1998, pentru stabilirea 

unor măsuri în vederea îndeplinirii obligaţiilor asumate de România prin aderarea la 

Convenţia internaţională EUROCONTROL privind cooperarea pentru securitatea 

navigaţiei aeriene şi Acordul multilateral privind tarifele de rută aeriană (PLx 388/2012). 

                    13. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.6/2012 

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.81/2000 privind certificarea 

încadrării vehiculelor rutiere înmatriculate în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei 

rutiere, protecţia mediului şi în categoria de folosinţă conform destinaţiei, prin inspecţia 

tehnică periodică (PLx 164/2012). 

                    14. Comunicarea „Analiza anuală a creşterii pentru 2013” [COM(2012)750]. 

                    15. Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului 

privind raportarea evenimentelor de aviaţie civilă, de modificare a Regulamentului (UE) 

nr.996/2010 şi de abrogare a Directivei nr.2003/42/CE, a Regulamentului (CE) 

nr.1321/2007 al Comisiei şi a Regulamentului (CE) nr.1330/2007 al Comisiei 

[COM(2012)776]. 

                    16. Propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind 

apropierea actelor cu putere de lege şi a actelor administrative ale statelor membre în 

ceea ce priveşte fabricarea, prezentarea şi vânzarea tutunului şi a produselor aferente 

[COM(2012)788]. 

                    17. Diverse. 

 

La lucrările comisiei din 19, 20 şi 21 februarie 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  
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7. Dep.Blãnariu Valentin - PP-DD  

8. Dep.Bode Lucian-Nicolae - PDL  

           9. Dep.Bucur Constantin-Alin - PP-DD  

         10. Dep.Costin Gheorghe - PNL  

         11. Dep.Diniţã Ion - PC  

         12. Dep.Ionescu George - PDL  

                    13. Dep.Ispir Raluca-Cristina - PNL  

                    14. Dep.Lupu Mihai - PNL  

                    15. Dep.Manolescu Oana - Minorităţi Naţionale.  

                    16. Dep.Marin Gheorghe - PSD  

                    17. Dep. Mironescu Rãzvan Horia - PNL 

                    18. Dep.Negruţ Clement - PDL  

                    19. Dep.Nichita Cristina - PSD 

                    20. Dep.Niţã Emil - PSD  

                    21. Dep.Roşca Mircea - PNL  

                    22. Dep.Tararache Mihai - PP-DD  

                    23. Dep.Tãtaru Florin-Cristian - PSD  

                    24. Dep.Toader Mircea-Nicu - PDL  

                    25. Dep.Traicu Rodin - PSD  

          26. Dep.Şova Lucian - PSD  

                     27.Dep.Zamfir Daniel-Cãtãlin - PNL  

 

La lucrările comisiei au lipsit: 

           1. Dep.Dolineaschi Andrei - PSD  

2. Dep.Fenechiu Relu – PNL 

 

Şedinţa comisiei din data de 19.02.2013 a fost condusă de domnul 

preşedinte Iulian Iancu, care constată că există cvorum, respectiv sunt prezenţi 27 

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, comisia a fost sesizată 

pentru aviz la Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 

specifice şi la Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 

ecologic. 

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege a luat cuvântul domnul  

deputat Iulian Iancu. 
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În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, în unanimitate avizarea 

negativă a proiectului de lege. 

Cu proiectul de lege de la punctul 2 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 Ministerului 

Finanţelor Publice şi ai Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale.  

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege a luat cuvântul domnul  

deputat Iulian Iancu. 

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 3 al ordinii de zi, comisia a fost 

sesizată în fond. 

La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai Autorităţii 

Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice sub 

conducerea domnului vicepreşedinte Drăgulin Alin.   

În cadrul dezbaterilor asupra propunerii legislative au luat cuvântul domnii 

deputaţi: Iulian Iancu, Mircea Toader şi Lucian Bode. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi 

respingerea propunerii legislative. 

Cu propunerea legislativă de la punctul 4 al ordinii de zi, comisia a fost 

sesizată în fond. 

La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai Autorităţii 

Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice sub 

conducerea domnului vicepreşedinte Drăgulin Alin.   

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege au luat cuvântul domnii  

deputaţi: Iulian Iancu, Martin Eduard-Stelian, Emil Niţă, Gheorghe Marin şi Lucian Bode.    

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate, avizarea 

favorabilă a propunerii legislative în forma adoptată de Senat. 

Cu proiectul de lege de la punctul 5 al ordinii de zi, comisia a fost sesizată în 

fond. 

La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai Ministerului 

Economiei.  

În cadrul dezbaterilor asupra propunerii legislative au luat cuvântul domnii 

deputaţi: Iulian Iancu, Mircea Toader şi Lucian Bode. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, în unanimitate 

respingerea proiectului de lege. 
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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 

Economiei.  

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege au luat cuvântul domnii 

deputaţi: Iulian Iancu, Mircea Toader , Lucian Bode şi Istvan Antal. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate adoptarea 

proiectului de lege în forma aprobată de Senat. 

Cu proiectul de lege de la punctul 7 al ordinii de zi, comisia a fost sesizată în 

fond.  

La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai Ministerului 

Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice sub conducerea domnului secretar de stat 

Iulian Matache şi domnului director Cristian Stamatiade şi ai Autorităţii Naţionale de 

Reglementare în Domeniul Energiei.  

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege au luat cuvântul domnii 

deputaţi: Iulian Iancu, Mircea Toader , Mihai Tararache, Istvan Antal şi Mironescu Rãzvan 

Horia. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât,  în unanimitate amânarea 

dezbaterii pentru definitivarea raportului la nivel de raportori cu invitarea tuturor 

autorităţilor implicate. 

Cu propunerea legislativă de la punctul 8 al ordinii de zi, comisia a fost 

sesizată în fond împreună cu Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului 

şi echilibru ecologic. 

La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai Ministerului 

Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice sub conducerea domnului secretar de stat 

Iulian Matache, ai Ministerului Finanţelor Publice şi ai Autorităţii Naţionale de 

Reglementare în Domeniul Energiei.  

În cadrul dezbaterilor asupra propunerii legislative a luat cuvântul domnul 

deputat Iulian Iancu.    

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, în unanimitate 

respingerea propunerii legislative.  

Cu propunerea legislativă de la punctul 9 al ordinii de zi, comisia a fost 

sesizată în fond împreună cu Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor. 

La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai Ministerului 

pentru Societatea Informaţională, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale sub conducerea 

domnului secretar de stat Bebe Viorel Ionică.  
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În cadrul dezbaterilor asupra propunerii legislative a luat cuvântul domnul 

deputat Iulian Iancu.    

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 pentru aviz la Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi. 

În cadrul dezbaterilor asupra propunerii legislative au luat cuvântul domnii 

deputaţi: Iulian Iancu, Mircea Toader, Istvan Antal, Niţã Emil şi Şova Lucian. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, în unanimitate avizarea 

favorabilă a propunerii legislative cu amendamente admise. 

Cu proiectul de lege de la punctul 11 al ordinii de zi, comisia a fost sesizată 

în fond. 

La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai Ministerului 

Afacerilor Externe sub conducerea domnului secretar de stat George Gambă.  

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege a luat cuvântul domnul 

deputat Iulian Iancu.    

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât,  în unanimitate adoptarea 

proiectului de lege în forma iniţiatorului. 

Cu proiectul de lege de la punctul 12 al ordinii de zi, comisia a fost sesizată 

în fond. 

La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai Ministerului 

Transporturilor.  

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege au luat cuvântul domnii 

deputaţi: Iulian Iancu  şi Mircea Toader. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât,  în unanimitate adoptarea 

proiectului de lege în forma aprobată de Senat.  

Cu proiectul de lege de la punctul 13 al ordinii de zi, comisia a fost sesizată 

în fond. 

La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai Ministerului 

Transporturilor.  

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege a luat cuvântul domnul 

deputat Iulian Iancu.    

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, în unanimitate amânarea 

dezbaterii pentru definitivarea raportului la nivel de raportori cu invitarea tuturor 

autorităţilor implicate. 

Dezbaterea de la punctele 14 şi 16 ale ordinii de zi, a fost amânată la 

cererea iniţiatorului. 
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Cu propunerea de regulament de la punctul 15 al ordinii de zi, comisia a fost 

sesizată pentru verificarea principiului subsidiarităţii. 

La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai Ministerului 

Afacerilor Externe sub conducerea domnului secretar de stat George Gambă şi ai 

Ministerului Transporturilor.  

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege a luat cuvântul domnul 

deputat Iulian Iancu.    

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, în unanimitate 

transmiterea unui proces verbal Comisiei pentru afaceri europene, prin care se arată că 

propunerea de regulament respectă principiul subsidiarităţii. 

La punctul 17 al ordinii de zi a luat cuvântul domnul deputat Mircea Toader 

care a propus invitarea ministrului transporturilor pentru a expune strategia de privatizare 

a CFR marfă, iar comisia a acceptat urmând să se stabilească data într-o şedinţă 

ulterioară. 

Şedinţele comisiei din datele de 20 şi 21 februarie 2013 au avut loc la nivel 

de raportori. 

 

 

 

SECRETAR, 

Radu - Bogdan Ţîmpău  
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