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CAMERA  DEPUTAŢILOR 
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           Bucureşti, 17.06.2013 

 

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 

pentru şedinţele comisiei din săptămâna 10 - 13 iunie  2013 

 

 

 I. Comisia pentru industrii şi servicii şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 11, 12 şi 13 

iunie 2013, cu următoarea ordine de zi: 

1. Raport de activitate al ANRE pe anul 2012 (1259/2013). 

2. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.6/2013 privind 

instituirea unor măsuri speciale pentru impozitarea exploatării resurselor naturale, altele 

decât gazele naturale (PLx 96/2013). 

3. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.7/2013 privind 

instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obținute ca urmare a 

dereglementării prețurilor din sectorul gazelor naturale (PLx 97/2013). 

4. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii serviciului de 

salubrizare a localităţilor nr.101/2006 (PLx 253/2010). 

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

modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor 

(PLx 166/2010). 

6. Propunere legislativă pentru modificarea art.13 din Legea nr.148/2000, privind 

publicitatea (PLx 194/2013). 

7. Propunere legislativă privind registratorii comerciali și activitatea de înregistrare 

în registrul comerțului (PLx 193/2013). 

8. Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind 

producerea şi punerea la dispoziţie pe piaţă a materialului de reproducere a plantelor 

(Legea privind materialul de reproducere a plantelor) [COM(2013)262].  

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

modificare a Regulamentului (UE) nr.691/2011 privind conturile economice şi de mediu 

europene [COM(2013)247]. 
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10. Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind 

controalele oficiale şi alte activităţi oficiale efectuate pentru a asigura aplicarea legislaţiei 

privind alimentele şi furajele, a normelor privind sănătatea şi bunăstarea animalelor, 

sănătatea plantelor, materialul de reproducere a plantelor, produsele de protecţie a 

plantelor, precum şi de modificare a Regulamentelor (CE) nr.999/2001, 1829/2003, 

1831/2003, 1/2005, 396/2005, 834/2007, 1099/2009, 1069/2009, 1107/2009, a 

Regulamentelor (UE) nr.1151/2012 […]/2013 şi a Directivelor 98/58/CE, 1999/74/CE, 

2007/43/CE, 2008/119/CE, 2008/120/CE şi 2009/128/CE (Regulamentul privind 

controalele oficiale) [COM(2013)265]. 

11. Recomandările specifice de ţară pentru România [COM(2013)373]. 

12. Diverse. 

 

La lucrările comisiei din 11, 12 şi 13.06.2013 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.Costin Gheorghe - PNL 

10. Dep.Diniţã Ion - PC  

11. Dep.Dolineaschi Andrei - PSD  

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.Nichita Cristina - PSD 

19. Dep.Negruţ Clement - PDL  

20. Dep.Niţã Emil - PSD  

21. Dep. Popa Radu Mihai- Fără apartenenţă la un grup parlamentar  

22. Dep.Roşca Mircea - PNL  

23. Dep.Şova Lucian - PSD 

24. Dep.Tararache Mihai - Fără apartenenţă la un grup parlamentar  
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25. Dep.Tãtaru Florin-Cristian - PSD  

26. Dep.Toader Mircea-Nicu – PDL 

27. Dep.Traicu Rodin - PSD  

28. Dep.Zamfir Daniel-Cãtãlin - PNL  

 

La lucrările comisiei au lipsit: 

1. Dep.Bucur Constantin-Alin – Fără apartenenţă la un grup parlamentar 

                     2. Dep.Fenechiu Relu – PNL  

 

II. Şedinţa comună din data de 11.06.2013 a fost condusă de domnul preşedinte 

Iulian Iancu care constată că există cvorum, şi propune comisiilor reunite: Comisia pentru 

industrii şi servicii, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci ale Camerei Deputaţilor şi 

Comisia economică, industrii şi servicii şi Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară 

şi piaţă de capital a Senatului, dezbaterea punctului 1 de pe ordinea de zi. 

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

Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, sub conducerea domnului preşedinte 

Nicolae Havrileţ.  

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul domnii deputaţi şi senatori: Iulian Iancu, 

Rodin Traicu, Gheorghe Dragomir, Radu Popa, Dumitru Chiriţă, Istvan Antal şi Mircea 

Toader.  

În urma dezbaterilor, membrii comisiilor reunite au hotărât în unanimitate înaintarea 

Raportului comun spre a fi dezbătut în plenul Camerei Deputaţilor. 

II. Şedinţa comisiei din data de 12.06.2013 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 dezbaterea proiectelor de lege 

înscrise pe Ordinea de zi, începând cu punctul 2, iar comisia  aprobă în unanimitate. 

Cu proiectul de lege de la punctul 2 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 

Mediului şi Schimbărilor Climatice sub conducerea domnului secretar de stat Gelu Puiu, ai 

Ministerului Economiei sub conducerea domnului secretar de stat Mircea Albulescu, ai 

Ministerului Finanţelor Publice sub conducerea domnului secretar de stat Dan Manolescu 

şi ai Federaţiei Patronale din Industria materialelor de construcţii „PATROMAT”. 

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul domnii deputaţi: Iulian Iancu, Istvan Antal, 

Emil Niţă şi Ion Diniţă. 
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În urma dezbaterilor, membrii comisiei au aprobat cu majoritate de voturi, (s-au 

abţinut domnii deputaţi: Istvan Antal şi Lucian Bode), proiectul de lege, cu amendamente 

admise şi respinse. 

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 

Mediului şi Schimbărilor Climatice sub conducerea domnului secretar de stat Gelu Puiu, ai 

Ministerului Economiei sub conducerea domnului secretar de stat Mircea Albulescu, ai 

Ministerului Finanţelor Publice sub conducerea domnului secretar de stat Dan Manolescu 

şi ai Federaţiei Patronale din Industria materialelor de construcţii „PATROMAT”. 

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul domnii deputaţi: Iulian Iancu şi Dumitru 

Chiriţă. 

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

săptămână a dezbaterii  proiectului de lege, la cererea iniţiatorilor pentru a avea un punct 

de vedere comun şi invitarea conducerii Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale şi ai 

Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei. 

Cu proiectul de lege de la punctul 4 al ordinii de zi, 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, sub conducerea doamnei secretar de stat Anne Marie 

Jugănaru, ai Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de 

Utilităţi Publice, ai Primăriei Municipiului Bucureşti sub conducerea domnului primar 

general Sorin Oprescu şi ai sectoarelor 1, 3 şi 4.  

În cadrul dezbaterilor a luat cuvântul domnul deputat Iulian Iancu. 

Membrii comisiei au hotărât în unanimitate amânarea dezbaterii proiectului de lege, 

cu o săptămână. 

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 CNADNR şi ai 

UNTRR. 

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul domnii deputaţi: Iulian Iancu, Istvan Antal, 

Emil Niţă, Ion Diniţă, Rodin Traicu şi Daniel-Cătălin Zamfir. 

Membrii comisiei au hotărât în unanimitate amânarea dezbaterii proiectului de lege, 

cu o săptămână. 

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

pentru aviz la Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă. 
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La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai Ministerului 

Culturii, sub conducerea doamnei secretar de stat Irina Cajal. 

În cadrul dezbaterilor a luat cuvântul domnul deputat Iulian Iancu. 

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

negativă a  propunerii legislative. 

Cu propunerea legislativă de la punctul 7 al ordinii de zi, comisia a fost sesizată 

pentru aviz la Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi. 
La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai Ministerului 

Justiţiei, sub conducerea domnului secretar de stat Florin Moţiu, ai Ministerului Finanţelor 

Publice şi ai Oficiului Naţional al Registrului Comerţului. 

În cadrul dezbaterilor a luat cuvântul domnul deputat Iulian Iancu. 

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

negativă a  propunerii legislative. 

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

sesizată pentru verificarea principiului subsidiarităţii. 

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

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. 

În cadrul dezbaterilor asupra propunerii de Regulament a luat cuvântul domnul 

deputat Iulian Iancu. 

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

Comisia pentru afaceri europene a unui proces verbal privind verificarea principiului 

subsidiarităţii. 

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

sesizată pentru verificarea principiului subsidiarităţii. 

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

Economiei. 

În cadrul dezbaterilor asupra propunerii de Regulament a luat cuvântul domnul 

deputat Iulian Iancu. 

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

Comisia pentru afaceri europene a unui proces verbal privind verificarea principiului 

subsidiarităţii. 

Cu propunerea de Regulament, de la punctul 10 al ordinii de zi, comisia a fost 

sesizată pentru verificarea principiului subsidiarităţii. 

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

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. 

În cadrul dezbaterilor asupra propunerii de Regulament a luat cuvântul domnul 

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

Comisia pentru afaceri europene a unui proces verbal privind verificarea principiului 

subsidiarităţii. 

Cu Recomandările specifice de ţară, de la punctul 11 al ordinii de zi, comisia a fost 

sesizată pentru informare şi adresare de întrebări reprezentanţilor guvernamentali invitaţi 

la comisie. 

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

Economiei. 

În cadrul dezbaterilor a luat cuvântul domnul deputat Iulian Iancu. 

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

Comisia pentru afaceri europene a unui Proiect de opinie privind Recomandările specifice 

de ţară. 

II Şedinţa comisiei din data de 13.06.2013 a avut loc la nivel de raportori. 

 

 

 

 

SECRETAR, 

Radu - Bogdan Ţîmpău  


	    Bucureşti, 17.06.2013
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