
 
 
 

PROCES VERBAL 
pentru şedinţele comisiei din săptămâna 8 -  11 aprilie  2013 

 
 

 Şedinţa comisiei din data de 9.04.2013 a fost condusă de domnul preşedinte 
Iulian Iancu care constată că există cvorum, respectiv sunt prezenţi 27 deputaţi din 
totalul de 29 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 
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.6/2013 privind instituirea unor măsuri speciale 
pentru impozitarea exploatării resurselor naturale, altele decât gazele 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. 

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege a luat cuvântul domnul  
deputat Iulian Iancu, care supune votului comisiei cererea Ministerului Finanţelor 
Publice de amânare a dezbaterii, iar comisia aprobă în unanimitate. 

Cu proiectul de lege de la punctul 2 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. 

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege a luat cuvântul domnul  
deputat Iulian Iancu, care supune votului comisiei cererea Ministerului Finanţelor 
Publice şi a Ministerului Economiei de amânare a dezbaterii, iar comisia aprobă în 
unanimitate. 

Cu proiectul de lege de la punctul 3 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 Septimiu Buzaşu. 

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege a luat cuvântul domnul  
deputat Iulian Iancu, care supune votului comisiei cererea Ministerului 
Transporturilor de amânare a dezbaterii, iar comisia aprobă în unanimitate. 

Cu proiectul de lege de la punctul 4 al ordinii de zi, proiect de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.77/2012 pentru modificarea şi 
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, 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 
Economiei sub conducerea domnului secretar de stat Aurel Donescu, ai Ministerului 
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Finanţelor Publice, ai Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea 
Achiziţiilor Publice sub conducerea domnului vicepreşedinte Mircea Fechet, ai CN 
ROMARM şi ai SC Antibiotice SA Iaşi.  

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege au luat cuvântul domnii  
deputaţi Iulian Iancu, Daniel-Cãtãlin Zamfir, Emil Niţă, Rodin Traicu, Istvan Antal, 
Gheorghe Marin, Ion Diniţă, Mihai Lupu, Mihai Tararache, Răzvan Horia Mironescu 
şi Eduard-Stelian Martin. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, în unanimitate, aprobarea 
unui raport cu amendamente admise şi respinse. 

Cu proiectele de lege de la punctele 5-8 ale ordinii de zi, proiect de Lege 
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.94/2007 pentru 
modificarea şi 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; proiect de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.143/2008 pentru modificarea şi 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; proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.19/2009 privind unele măsuri în domeniul legislaţiei referitoare la 
achiziţiile publice; proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.72/2009 pentru modificarea şi 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, care au acelaşi obiect de reglementare, comisia a fost sesizată în fond. 

La dezbateri au participat, în calitate de iniţiatori, domnul deputat Axente Ioan  
şi în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai Ministerului Economiei sub conducerea 
domnului secretar de stat Aurel Donescu, ai Ministerului Finanţelor Publice, 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 aprobarea 
proiectelor de lege, care prin adoptarea modificărilor şi completărilor la Ordonanţa 
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, au fost analizate, şi se vor abroga printr-un articol final 
propus la această ordonanţă. 

Cu proiectul de lege de la punctul 9 al ordinii de zi, proiect de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.63/2012 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.18/2009 privind creşterea 
performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, 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 
Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.  

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege au luat cuvântul domnii  
deputaţi Iulian Iancu, Eduard-Stelian Martin, Istvan Antal, Daniel-Cãtãlin Zamfir, 
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Ion Diniţă, Gheorghe Marin, Radu - Bogdan Ţîmpău, Emil Niţă, Lucian Şova, Mihai 
Lupu şi Răzvan Horia Mironescu care s-au înscris ca raportori.  

La punctul „10 Diverse al Ordinii de zi, domnul preşedinte Iulian Iancu a 
anunţat că domnul deputat Radu Mihai Popa, liderul grupului parlamentar PP-DD va 
face parte din comisie şi a dat cuvântul domnului deputat Gheorghe Roman care a 
ridicat problema  posibilei mutări a sediului Romgaz şi Transgaz de la Mediaş la 
Bucureşti. Au luat cuvântul în cadrul dezbaterilor domnii deputaţi: Iulian Iancu, 
Lucian Şova, Istvan Antal şi Mircea Toader.  

Şedinţele comisiei din datele de 10 şi 11.04.2013 au avut loc la nivel de 
raportori. 
 
 
 
 
Consilier parlamentar, 
Dr.Fiz.Maria Cristina Bălănescu    
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