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CAMERA  DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru industrii si servicii 

         
           

  

                                                                                                          Bucureşti, 3.10.2012 

 

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 

din săptămâna 24 - 27 septembrie  2012 

 

            I. Comisia pentru industrii şi servicii şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 24, 25, 26 şi 

27 septembrie  2012, cu următoarea ordine de zi: 

1. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.114/2011 

privind atribuirea anumitor contracte de achiziții publice în domeniile apărării și securității 

(P.L.x 50/2012). 

2. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.13/2012 

pentru modificarea şi completarea Legii nr.506/2004 privind prelucrarea şi completarea 

datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice 

(P.L.x 319/2012). 

3. Propunere legislativă pentru modificarea alineatului (2) al articolului 30 din 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr.86/2006 privind organizarea activității practicienilor în 

insolvență (P.L.x 274/2012). 

4. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.7/2010 

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.189/2002 privind 

operaţiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziţii pentru nevoi de apărare, 

ordine publică şi siguranţă naţională (P.L.x 220/2012). 

5. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.228/2008 

pentru modificarea şi completarea unor acte normative (P.L.x 212/2009). 

6. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii serviciului de salubrizare a 

localităţilor nr.101/2006 (P.L.x 253/2010). 

7. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.101 din 25 aprilie 2006, a 

serviciului de salubrizare a localităţilor (P.L.x 258/2010). 
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8. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 101 din 2006 privind 

serviciul de salubrizare a localităţilor (P.L.x 829/2010). 

9. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă 

nr.34 din 19/04/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de 

concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii (P.L.x 471/2010). 

10. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.337/2006 pentru 

aprobarea 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 (P.L.x 809/2010). 

11. Proiect de Lege pentru 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 (P.L.x590/2011). 

12. Proiectul de Lege - Legea Turismului (P.L.x417/2011). 

13. Proiect de Lege privind vânzarea locuinţelor aflate în administrarea Societăţii 

Feroviare de Turism "S.F.T.-C.F.R.-S.A." actualilor chiriaşi (P.L.x729/2010). 

14. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.60/2011 

privind aprobarea Programului "Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici şi mijlocii" 

(P.L.x564/2011). 

15. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.8/2009 

privind acordarea tichetelor de vacanţă (P.L.x214/2009). 

16. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a 

Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice (P.L.x674/2010). 

17. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea alin.(1) al art.14 din 

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.195 privind circulaţia pe drumurile publice 

(P.L.x117/2011). 

18. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice (P.L.x149/2011). 

19. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.10/2012 

privind conversia în acțiuni a unor sume datorate statului de către Compania Națională de Căi 

Ferate "C.F.R." -S.A., precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr.12/1998 privind transportul pe căile ferate române șI reorganizarea Societății 

Naționale a Căilor Ferate Române (P.L.x243/2012). 
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20. Proiect de Lege privind modificarea modului de calcul a impozitului pe autovehicule 

(P.L.x347/2011). 

21. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.31/2011 

privind interzicerea achiziţionării de la persoanele fizice a metalelor feroase şi neferoase şi a 

aliajelor acestora, utilizate în activitatea feroviară (P.L.x356/2011). 

22. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.14/2012 

pentru reglementarea unor măsuri financiare cu privire la programul național de dezvoltare a 

infrastructurii (P.L.x272/2012). 

23. Proiectul Legii penru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.7/2012 privind 

implementarea sistemelor de transport inteligente în domeniul transportului rutier și pentru 

realizarea interfețelor cu alte moduri de transport (P.L.x165/2012). 

24. Proiect de Lege privind răspunderea furnizorilor de servicii de trafic aerian 

(P.L.x259/2012). 

25. Proiect de Lege pentru completarea art.54 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr.109/2005 privind transporturile rutiere (P.L.x393/2010). 

26. Propunere legislativă privind reglementarea accesului autovehiculelor pe 

aeroporturi în zona de deservire a terminalelor de plecări (P.L.x625/2010). 

27. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.17/2010 pentru 

prorogarea unor termene prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr.15/2002 privind aplicarea 

tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România şi de 

Ordonanţa Guvernului nr.8/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 

nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri 

naţionale din România (P.L.x718/2010). 

28. Propunere legislativă privind regimul special maritim (P.L.x259/2011). 

29. Propunere legislativă pentru completarea art.28 din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr.109/2005 privind transporturile rutiere (P.L.x261/2011). 

30. Propunere legislativă pentru modificarea art.12, alin.(1) din Ordonanţa Guvernului 

nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri 

naţionale din România (P.L.x648/2011). 

31. Diverse. 

 

La lucrările comisiei din 24 şi 27 septembrie au fost prezenţi: 
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1. Dep.Iancu Iulian – PSD – Preşedinte   

2. Dep.Bostan Emil – Progresist – Vicepreşedinte  

3. Dep.Chiriţă Dumitru – PSD– Vicepreşedinte  

4. Dep.Trăşculescu Alin Silviu – PD-L – Vicepreşedinte  

5. Dep.Ţîmpău Radu Bogdan – PNL– Secretar  

6. Dep.Balcan Viorel – PD-L  

7. Dep.Bode Lucian Nicolae – PD-L 

8. Dep.Boureanu Cristian Alexandru – PD-L  

           9. Dep.Brătianu Matei Radu – PSD  

          10. Dep. Fenechiu Relu – PNL  

          11. Dep.Ionescu George – PD-L 

          12. Dep. Leşe Doru Braşoan – PD-L  

          13. Dep.Manolescu Oana – Minorităţi 

  14. Dep. Martin Eduard Stelian - PSD  

  15. Dep.Mazilu Constantin – Progresist  

  16. Dep. Negruţ Clement – PD-L 

  17. Dep. Păduraru Nicuşor –   PD-L 

            18. Dep. Potor - Călin PNL  

  19. Dep.Roman Gheorghe – independent  

          20. Dep. Tătaru Florin Cristian _ PSD  

          21. Dep.Toader Mircea-Nicu – PD-L 

                   

La lucrările comisiei au lipsit: 

   1. Dep.Marin Mircea – PD-L – Secretar  

2. Dep.Antal Istvan – UDMR 

3. Dep.Dolineaschi Andrei – PSD  

4. Dep.Jolţa Nicolae – PD-L 

  5. Dep. Olosz Gergely – UDMR   

             6. Dep.Petrescu Cristian – PD-L  

7. Dep.Rizea Cristian – PSD 

 

La lucrările comisiei din 25 şi 26 septembrie au fost prezenţi: 

1. Dep.Iancu Iulian – PSD – Preşedinte   
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2. Dep.Bostan Emil – Progresist – Vicepreşedinte  

3. Dep.Chiriţă Dumitru – PSD– Vicepreşedinte  

4. Dep.Trăşculescu Alin Silviu – PD-L – Vicepreşedinte  

5. Dep.Ţîmpău Radu Bogdan – PNL– Secretar  

6. Dep.Balcan Viorel – PD-L  

7. Dep.Bode Lucian Nicolae – PD-L 

           8. Dep.Brătianu Matei Radu – PSD  

           9. Dep. Fenechiu Relu – PNL  

          10. Dep.Ionescu George – PD-L 

          11. Dep. Leşe Doru Braşoan – PD-L  

          12. Dep.Manolescu Oana – Minorităţi 

  13. Dep. Martin Eduard Stelian - PSD  

  14. Dep.Mazilu Constantin – Progresist  

  15. Dep. Negruţ Clement – PD-L 

  16. Dep. Păduraru Nicuşor –   PD-L 

            17. Dep. Potor - Călin PNL  

  18. Dep.Roman Gheorghe – independent  

          19. Dep. Tătaru Florin Cristian _ PSD  

          20. Dep.Toader Mircea-Nicu – PD-L 

                   

La lucrările comisiei au lipsit: 

   1. Dep.Marin Mircea – PD-L – Secretar  

2. Dep.Antal Istvan – UDMR 

3. Dep.Boureanu Cristian Alexandru – PD-L  

4. Dep.Dolineaschi Andrei – PSD  

5. Dep.Jolţa Nicolae – PD-L 

  6. Dep. Olosz Gergely – UDMR   

             7. Dep.Petrescu Cristian – PD-L  

8. Dep.Rizea Cristian – PSD 

II Şedinţele comune ale comisiei pentru proiectele cu care comisia a fost sesizată în 

fond cu alte comisii, din data de 24 septembrie 2012 au avut loc la: 

Comisia pentru  buget, finanţe şi bănci: proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.118/2010 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de 
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urgenţă a Guvernului nr.50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule 

(P.L.x104/2011) pentru care s-a înaintat raport de respingere; proiect de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.1/2012 pentru suspendarea aplicării unor 

dispoziţii ale Legii nr.9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la 

autovehicule, precum şi pentru restituirea taxei achitate în conformitate cu prevederile art.4 

alin.(2) din lege (P.L.x62/2012) pentru care s-a înaintat raport de adoptare în forma aprobată 

de  Senat; 

Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională: proiect de Lege pentru 

aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.114/2011 privind atribuirea anumitor 

contracte de achiziții publice în domeniile apărării și securității (P.L.x50/2012), pentru care s-a 

înaintat raport de adoptare cu amendamente;  

Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic, cu 

reexaminarea raportului la proiectul de Lege pentru modificarea alineatului (2) al articolului 7 

din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.16/2001 privind gestionarea deşeurilor industriale 

reciclabile, pentru care s-a hotărât menţinerea raportului de respingere. (Cvorumul a fost 

asigurat de 21 deputaţi prezenţi din totalul de 28 deputaţi membri ai comisiei.) 

.  

II Şedinţa comisiei din data de 25.09.2012 a fost condusă de domnul  preşedinte Iulian 

Iancu, care constată că există cvorum, respectiv sunt prezenţi 20 deputaţi din totalul de 28 

deputaţi membri ai comisiei, şi propune comisiei dezbaterea proiectelor de lege de pe ordinea 

de zi, cu includerea la punctul „31 .Diverse” a propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei Guvernului nr.82/2000 privind autorizarea operatorilor economici 

care desfăşoară activităţi de reparaţii, de reglare, de modificări constructive, de reconstrucţie 

a vehiculelor rutiere, precum şi de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz (P.L.x341/2012); 

a proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.372/2005 privind performanţa 

energetică a clădirilor (PL-x 260/2012) şi a  proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.21/2011 privind unele măsuri pentru organizarea şi funcţionarea 

Consiliului de supraveghere (PL-x 198/2011), iar comisia aprobă în unanimitate. 

Cu proiectul de lege de la punctul 2 de pe ordinea de zi, comisia a fost sesizată pentru 

aviz la Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi la Comisia pentru tehnologia informaţiei şi 

comunicaţiilor. 

 6

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=11957
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=11957


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

Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale sub conducerea domnilor secretari de stat Ionică 

Bebe-Viorel şi Negruţ Teodor Gheorghe şi ai ANCOM. 

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

Iancu. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât în unanimitate să avizeze favorabil 

proiectul de lege în forma aprobată de Senat. 

Cu propunerea legislativă de la punctul 3 de pe ordinea de zi, comisia a fost sesizată 

pentru aviz la Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi. 

În cadrul dezbaterilor asupra propunerii legislative a luat cuvântul domnul deputat 

Iulian Iancu. 

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

propunerii legislative cu amendamente admise. 

Cu proiectul de lege de la punctul 4 de pe ordinea de zi, comisia a fost sesizată în fond 

împreună cu Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională. 

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

Naţionale şi ai Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice. 

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

Iancu. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât în unanimitate să adopte proiectul de 

lege cu amendamente admise. 

Cu proiectul de lege de la punctul 5 de pe ordinea 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 

Transporturilor şi Infrastructurii sub conducerea domnului secretar de stat Iliescu Lucian. 

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

Iancu. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât în unanimitate să respingă proiectul 

de lege. 

Cu proiectul de lege de la punctul 6 de pe ordinea de zi, comisia a fost sesizată în fond 

împreună cu Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 

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

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

Iancu. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât în unanimitate să amâne dezbaterea 

pentru definitivarea raportului. 

Cu propunerile legislative de la punctele 7 şi 8 de pe ordinea de zi, care au acelaşi 

obiect de reglementare, 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 ANRSCUP. 

În cadrul dezbaterilor asupra propunerilor legislative a luat cuvântul domnul deputat 

Iulian Iancu. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât în unanimitate respingerea 

propunerilor legislative. 

Cu propunerea legislativă de la punctul 9 de pe ordinea de zi, comisia a fost sesizată 

în fond împreună cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi. 

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 de pe ordinea de zi, comisia a fost sesizată 

în fond împreună cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi. 

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 11 de pe ordinea de zi, comisia a fost sesizată 

în fond împreună cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi. 

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. 
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Cu proiectul de lege de la punctul 12 de pe ordinea 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 Turismului sub conducerea domnului secretar de stat Cristian Bărhălescu. 

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege au luat cuvântul domnii deputaţi: Iulian 

Iancu, Doru Braşoan Leşe şi Nicuşor Păduraru. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât cu majoritate de voturi, (s-au abţinut 

domnii deputaţi Doru Braşoan Leşe şi Nicuşor Păduraru) respingerea proiectului de lege. 

Cu proiectul de lege de la punctul 13 de pe ordinea 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 „S.F.T.-C.F.R.-S.A.” 

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

Iancu. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât în unanimitate să adopte proiectul de 

lege cu amendamente admise. 

Cu proiectul de lege de la punctul 14 de pe ordinea de zi, comisia a fost sesizată în 

fond împreună cu Comisia de buget, finanţe şi bănci. 

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

Comerţului şi Mediului de Afaceri. 

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege au luat cuvântul domnii deputaţi: Iulian 

Iancu şi Nicuşor Păduraru. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât cu majoritate de voturi, (s-a abţinut 

domnul deputat Nicuşor Păduraru) să adopte proiectul de lege cu amendamente admise. 

Cu proiectul de lege de la punctul 15 de pe ordinea de zi, comisia a fost sesizată în 

fond împreună cu Comisia pentru muncă şi protecţie socială. 

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 Nicuşor Păduraru. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât în unanimitate să amâne dezbaterea 

pentru a se pune de acord ministerele interesate. 

 9



Cu propunerile legislative şi proiectul de lege de la punctele 16-18 de pe ordinea de zi, 

care au acelaşi obiect de reglementare, 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 

Administraţiei şi Internelor. 

În cadrul dezbaterilor asupra propunerilor legislative şi a proiectului de lege a luat 

cuvântul domnul deputat Iulian Iancu. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât în unanimitate respingerea 

propunerilor legislative şi a proiectului de lege. 

Cu proiectul de lege de la punctul 19 de pe ordinea de zi, comisia a fost sesizată în 

fond împreună cu Comisia pentru buget, finanţe şi bănci. 

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege au luat cuvântul domnii deputaţi: Iulian 

Iancu, Clement Negruţ şi Nicuşor Păduraru. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât cu majoritate de voturi (s-au abţinut 

domnii deputaţi Clement Negruţ şi Nicuşor Păduraru) adoptarea proiectului de lege în forma 

aprobată de Senat. 

Cu proiectul de lege de la punctul 20 de pe ordinea de zi, comisia a fost sesizată în 

fond împreună cu Comisia pentru buget, finanţe şi bănci. 

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

Iancu. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât în unanimitate respingerea 

proiectului de lege. 

Cu proiectul de lege de la punctul 21 de pe ordinea de zi, comisia a fost sesizată în 

fond împreună cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi. 

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. 

Cu proiectul de lege de la punctul 22 de pe ordinea de zi, comisia a fost sesizată în 

fond împreună cu Comisia pentru buget, finanţe şi bănci şi cu Comisia juridică, de disciplină şi 

imunităţi. 

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 adoptarea proiectului 

de lege în forma aprobată de Senat. 

Cu proiectul de lege de la punctul 23 de pe ordinea de zi, comisia a fost sesizată în 

fond împreună cu Comisia pentru buget, finanţe şi bănci şi cu Comisia pentru tehnologia 

informaţiei şi comunicaţii. 

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. 

Cu proiectul de lege de la punctul 24 de pe ordinea de zi, comisia a fost sesizată în 

fond împreună cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi. 

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. 

Cu proiectul de lege de la punctul 25 de pe ordinea de zi, comisia a fost sesizată în 

fond. 

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

Iancu. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât în unanimitate respingerea 

proiectului de lege. 

Cu proiectul de lege de la punctul 26 de pe ordinea de zi, comisia a fost sesizată în 

fond. 

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege aluat cuvântul domnul deputat Iulian 

Iancu. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât în unanimitate respingerea 

proiectului de lege. 

Cu proiectul de lege de la punctul 27 de pe ordinea de zi, comisia a fost sesizată în 

fond. 

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. 
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Cu proiectul de lege de la punctul 28 de pe ordinea de zi, comisia a fost sesizată în 

fond. 

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege au luat cuvântul domnii deputaţi: Iulian 

Iancu şi Nicuşor Păduraru. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât cu majoritate de voturi (s-a abţinut 

domnul deputat Nicuşor Păduraru) respingerea proiectului de lege. 

Cu proiectul de lege de la punctul 29 de pe ordinea de zi, comisia a fost sesizată în 

fond. 

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

Iancu. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât în unanimitate respingerea 

proiectului de lege. 

Cu proiectul de lege de la punctul 30 de pe ordinea de zi, comisia a fost sesizată în 

fond. 

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege au luat cuvântul domnii deputaţi: Iulian 

Iancu şi Nicuşor Păduraru. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât cu majoritate de voturi (s-a abţinut 

domnul deputat Nicuşor Păduraru) respingerea proiectului de lege. 

Cu propunerea legislativă de la punctul „31. Diverse” de pe ordinea de zi 

(P.L.x341/2012) comisia a fost sesizată în fond. 

În cadrul dezbaterilor asupra propunerii legislative a luat cuvântul domnul deputat 

Iulian Iancu. 

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

legislative cu amendamente admise. 

Cu proiectul de lege de la punctul „31. Diverse” de pe ordinea de zi, (P.L.x260/2012) 

comisia a fost sesizată în fond. 

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

Regionale şi Turismului sub conducerea domnului secretar de stat Cristian Bărhălescu. 

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege au luat cuvântul domnii deputaţi: Iulian 

Iancu, Clement Negruţ şi Nicuşor Păduraru. 

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

proiectului de lege cu amendamente admise. 
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II Şedinţa comisiei din data de 26.09.2012 a fost condusă de domnul  preşedinte Iulian 

Iancu, care constată că există cvorum, respectiv sunt prezenţi 20 deputaţi din totalul de 28 

deputaţi membri ai comisiei, şi propune comisiei dezbaterea proiectului de lege de la punctul 

31 de pe ordinea de zi (P.L.x198/2011). 

Cu proiectul de lege de la punctul 31 de pe ordinea de zi, (P.L.x198/2011) comisia a 

fost sesizată în fond. 

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege aluat cuvântul domnul deputat Iulian 

Iancu. 

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

de lege cu amendamente admise. 

II Şedinţa comisiei din data de 27.09.2012 a avut loc la nivel de raportori. 

 

 

 

 

PREŞEDINTE 

Iulian Iancu 
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