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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 

pentru şedinţele comisiei din săptămâna 7 – 10 octombrie 2013 

 

 

 I. Comisia pentru industrii şi servicii şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 8, 9 şi 10  

octombrie 2013, cu următoarea ordine de zi:  

1. Propunere legislativă privind Statutul Controlorului Civil de Trafic Aerian din 
România (PLx 844/2007). 
 2. 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). 

3.  Proiectul Legii serviciului de administrare a domeniului public şi privat al 

unităţilor administrativ-teritoriale  (PLx 589/2011). 

4. Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de 

modificare a Regulamentului (CE) nr.638/2004 privind statisticile comunitare ale 

comerţului cu mărfuri între statele membre în ceea ce priveşte acordarea de competenţe 

delegate şi de executare Comisiei pentru adoptarea anumitor măsuri, comunicarea de 

informaţii de către administraţia vamală, schimbul de date confidenţiale între statele 

membre şi definiţia valorii statistice [COM(2013)578]. 

5. Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de 

modificare a Regulamentului (CE) nr.471/2009 privind statisticile comunitare privind 

comerţul exterior cu ţările terţe în ceea ce priveşte acordarea de competenţe delegate şi 

de executare Comisiei pentru adoptarea anumitor măsuri [COM(2013)579]. 

6. Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de 

modificare a Regulamentului (CE) nr.91/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului 

din 16 decembrie 2002 privind statisticile din transportul feroviar, în ceea ce priveşte 

colectarea datelor privind mărfurile, călătorii şi accidentele [COM(2013)611] Propunerea 

de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a 

Regulamentului (CE) nr.91/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului din  16 
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decembrie 2002 privind statisticile din transportul feroviar, în ceea ce priveşte colectarea 

datelor privind mărfurile, călătorii şi accidentele [COM(2013)611].  

7. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.20/2010 privind 

stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislaţiei Uniunii Europene care 

armonizează condiţiile de comercializare a produselor  (PLx 719/2010). 

8. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.8/2012 pentru 

modificarea Ordonanței Guvernului nr.20/2012 privind stabilirea unor măsuri pentru 

aplicarea unitară a legislației Uniunii Europene care armonizează condițiile de 

comercializare a produselor (PLx 166/2012). 

9. Propunere legislativă pentru completarea art.1 din Legea petrolului nr.238/2004 

(PLx 307/2013). 

         10. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 

nr.89/2013 pentru ratificarea Memorandumului de Înțelegere între Guvernul României și 

Guvernul Republicii Moldova privind organizarea și desfășurarea procedurii de achiziție 

publică aplicabilă în cazul lucrărilor de subtraversare a râului Prut din cadrul proiectului 

denumit "Conductă de interconectare a Sistemului Național de Transport Gaze din 

România cu Sistemul de Transport Gaze din România cu Sistemul de Transport Gaze din 

Republica Moldova pe direcția Iași(România)-Ungheni(Republica Moldova) ", semnat la 

Chișinău, la 11 iunie 2013 (PLx312/2013). 

11. Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului Comercial între Uniunea 

Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Columbia și Peru, pe de altă 

parte, semnat la Bruxelles la 26 iunie 2012 (PLx 314/2013). 

12. Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.38/2003 privind transportul în 

regim de taxi şi în regim de închiriere. (PLx 621/2010). 

13. Diverse. 

 

La lucrările comisiei din 8, 9 şi  10.10.2013 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  

9. Dep.Bucur Constantin-Alin – PSD 

         10. Dep.Burlacu Ştefan- PP-DD 
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         11. Dep.Costin Gheorghe – PNL 

         12. Dep. Dalca Ştefan-Petru- PP-DD 

         13. Dep.Diniţã Ion - PC  

         14. Dep. 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- Neafiliat 

                   26. Dep.Roşca Mircea – PNL 

        27. Dep.Şova Lucian - PSD 

        28. Dep.Tararache Mihai - Neafiliat  

        29. Dep.Tãtaru Florin-Cristian - PSD  

        30. Dep.Toader Mircea-Nicu – PDL 

                  31.  Dep.Traicu Rodin - PSD  

       32. Dep.Zamfir Daniel-Cãtãlin - PNL  

 

La lucrările comisiei au lipsit: 

1. Dep. Nazare Alexandru- PDL  

2. Dep. Săvoiu Ionuţ-Cristian - PSD  

 

II. Şedinţa comisiei din data de 8.10.2013 a fost condusă de domnul preşedinte 

Iulian Iancu care constată că există cvorum, respectiv sunt prezenţi 32 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 propunerea legislativă de la punctul 1 al ordinii de zi, comisia a fost sesizată 

pentru reexaminarea raportului.  

La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai Romatsa. 

În cadrul dezbaterilor asupra propunerii legislative au luat cuvântul domnii deputaţi: 

Iancu Iulian şi Emil Niţă.   

 3



În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, aprobarea raportului preliminar 

înaintat de Comisia pentru muncă şi protecţie socială, urmând ca votul final să se dea în 

cele două comisii reunite, după primirea punctului de vedere actualizat de la Guvern. 

Cu proiectul de lege de la punctul 2 al ordinii de zi, comisia a fost sesizată în fond 

împreunîă 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: 

Iancu Iulian, Gheorghe Marin, Rodin Traicu, Mircea Toader, Emil Niţă, Istvan Antal, Mihai 

Tararache şi Iane Ovidiu-Cristian.   

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, în unanimitate modul de lucru 

pentru parcurgerea amendamentelor formulate pentru primul capitol la nivel de raportori şi 

finalizarea raportului comun. 

Cu proiectul de lege de la punctul 3 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 proiectului de lege a luat cuvântul domnul deputat 

Iulian Iancu, care a cerut amânarea la cererea iniţiatorilor, iar comisia a aprobat în 

unanimitate.   

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

sesizată pentru verificarea principiului subsidiarităţii. 

La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai Direcţiei Generale 

a Vămilor. 

În cadrul dezbaterilor asupra propunerii de Regulament a luat cuvântul domnul 

deputat Iulian Iancu. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, în unanimitate, transmiterea unui 

proces verbal privind respectarea principiului subsidiarităţii 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. 

În cadrul dezbaterilor asupra propunerii de Regulament a luat cuvântul domnul 

deputat Iulian Iancu. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, în unanimitate, transmiterea unui 

proces verbal privind respectarea principiului subsidiarităţii către Comisia pentru afaceri 

europene. 

Cu propunerea de Regulament de la punctul 6 al ordinii de zi, comisia a fost 

sesizată pentru verificarea principiului subsidiarităţii. 
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În cadrul dezbaterilor asupra propunerii de Regulament a luat cuvântul domnul 

deputat Iulian Iancu. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, în unanimitate, transmiterea unui 

proces verbal privind respectarea principiului subsidiarităţii către Comisia pentru afaceri 

europene. 

La punctul „13. Diverse” de pe ordinea de zi, a luat cuvântul domnul preşedinte 

Iulian Iancu şi a cerut includerea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei 

Guvernului nr.27/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, 

(Pl-x nr. 341/2013), iar comisia a aprobat în unanimitate. 

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

aviz la Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic şi 

la Comisia pentru muncă şi protecţie socială. 

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 aprobată de Senat. 

II. Şedinţa comisiei din data de 9.10.2013 a fost condusă de domnul vicepreşedinte 

Dumitru Chiriţă care constată că există cvorum, respectiv sunt prezenţi 32 deputaţi din 

totalul de 34 deputaţi  membri ai comisiei, şi propune comisiei continuarea dezbaterii 

proiectelor de lege înscrise de pe ordinea de zi, cu includerea la punctul „13.Diverse” a 

propunerii legislative privind protecția întreprinzătorului din România, (Pl-x nr. 248/2013), 

iar  comisia aprobă în unanimitate.  

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

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege a luat cuvântul domnul deputat 

Dumitru Chiriţă, care a cerut amânarea la cererea iniţiatorilor, iar comisia a aprobat în 

unanimitate.   

Cu proiectul de lege de la punctul 8 al ordinii de zi, comisia a fost sesizată în fond. 

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege a luat cuvântul domnul deputat 

Dumitru Chiriţă, care a cerut amânarea la cererea iniţiatorilor, iar comisia a aprobat în 

unanimitate.   

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

fond.  

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. 
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Cu proiectul de lege de la punctul 10 al ordinii de zi, comisia a fost sesizată în fond. 

La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai Agenţiei Naţionale 

pentru Resurse Minerale. 

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege a luat cuvântul domnul deputat 

Dumitru Chiriţă. 

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

proiectului de lege în forma propusă de iniţiator. 

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

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege a luat cuvântul domnul deputat 

Dumitru Chiriţă. 

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

proiectului de lege în forma propusă de iniţiator. 

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 

Economiei sub conducerea domnului secretar de stat Dan Enache şi ai Ministerului 

Finanţelor Publice. 

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul domnii deputaţi: Dumitru Chiriţă şi Mircea 

Toader.   

Membrii comisiei au hotărât, în unanimitate amânarea dezbaterii pentru înaintarea 

unui punct de vedere de către Ministerul Finanţelor Publice. 

II. Şedinţa comisiei din data de 10.10.2013 a fost condusă de domnul 

vicepreşedinte Dumitru Chiriţă care propune dezbaterea la nivel de raportori a punctului 

12 de pe ordinea de zi.  

La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai asociaţiilor şi 

sindicatelor taximetriştilor din România şi ai Primăriei Generale a Municipiului Bucureşti. 

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul domnii deputaţi: Dumitru Chiriţă, Gheorghe 

Marin şi Emil Niţă.   

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, să se transmită la comisie, în 

scris până joi 17.10.2013 toate propunerile de amendare a proiectului de lege urmând ca 

în următoarele două săptămâni să se finalizeze dezbaterea în comisie şi să s1e înainteze 

plenului Camerei Deputaţilor raportul final. 

  

 

 

SECRETAR, 

Radu - Bogdan Ţîmpău  
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