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CAMERA  DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru industrii si servicii 

         
           

  

                                                                                                          Bucureşti, 10.10.2012 

 

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 

din săptămâna 1 - 4 octombrie  2012 

 

            I. Comisia pentru industrii şi servicii şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 1, 2, 3 şi 4 

octombrie  2012, cu următoarea ordine de zi: 

1. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.226 din 2006 privind încadrarea în 

condiţii speciale a unor locuri de muncă (P.L.x 344/2012). 

2. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.26/2012 

privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de 

modificare şi completare a unor acte normative (P.L.x 324/2012). 

3. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.40/2012 

pentru suspendarea dispoziţiilor art.4 din Ordonanţa Guvernului nr.41/1998 privind taxele în 

domeniul protecţiei proprietăţii industriale şi regimul de utilizare a acestora (P.L.x 325/2012). 

4. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii gazelor nr.351/2004 

(P.L.x 174/2010/2012). 

5. Propunere legislativă privind transferul cu titlu gratuit a exploatărilor miniere Berbeţi-

Alunu din domeniul public al Statului şi în administrarea Societăţii Naţionale a Lignitului 

Oltenia în domeniul public al Statului şi în administrarea Consiliului Judeţean Vâlcea (P.L.x 

349/2012). 

6. Proiect de Lege privind reglementarea marketingului substituenţilor de lapte matern 

(P.L.x 734/2011). 

7. Proiect de Lege privind afilierea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor 

ca membru cu drepturi depline la Asociaţia Internaţională a Oficiilor de Marcare ce activează 

în domeniul metalelor preţioase (P.L.x 397/2011). 
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8. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.8/2009 

privind acordarea tichetelor de vacanţă (P.L.x 214/2009). 

9. Propunere legislativă privind modificarea LEGII nr.64 din 16 ianuarie 2002 pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.28/1999 privind obligaţia agenţilor 

economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale (P.L.x 482/2010). 

10. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.14/2011 pentru 

completarea art.2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.28/1999 privind obligaţia 

operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale (P.L.x 646/2011). 

11. Propunere legislativă privind completarea Legii nr.64/2002 pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.28/1999 privind obligaţia agenţilor economici de a 

utiliza aparate de marcat electronice fiscale (P.L.x312/2012). 

12. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.14/2012 

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

infrastructurii (P.L.x272/2012). 

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

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

(P.L.x166/2010). 

14. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.40/2011 

privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere 

energetic (P.L.x394/2011). 

15. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.61/2011 

pentru reglementarea unor măsuri privind finanţarea regiilor autonome aeroportuare cu 

specific deosebit, de interes local (P.L.x565/2011). 

16. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.5/2012 pentru 

modificarea Ordonanţei Guvernului nr.32/2007 privind reglementarea unor aspecte legate de 

lucrările de modernizare a sectoarelor de cale ferată aflată pe coridorul IV paneuropean 

supuse modernizării (P.L.x163/2012). 

17. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.19/2011 pentru 

modificarea Ordonanţei Guvernului nr.29/1997 privind Codul aerian civil (P.L.x629/2011). 

18. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea art.8 din Ordonanţa Guvernului 

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

naţionale din România (P.L.x187/2012). 
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19. Propunere legislativă pentru modificarea art.118 din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice (P.L.x840/2007). 

20. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, aprobată cu modificări şi 

completări prin Legea nr.49/2006, republicată în Monitorul Oficial al României, partea I, 

nr.670 din 3 august 2006, cu modificările şi completările ulterioare (P.L.x274/2011). 

21. Propunere legislativă pentru completarea Legii 49/2006 privind circulaţia pe 

drumurile publice cu modificările şi completările ulterioare (P.L.x563/2010). 

22. Proiect de Lege pentru modificarea alineatului (1) al articolului 118 din Ordonanţa 

de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice (P.L.x154/2012). 

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

Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice (P.L.x193/2012). 

24. Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.109/2005 privind transporturile rutiere (P.L.x195/2012). 

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

Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice (P.L.x69/2012). 

26. Diverse. 

 

La lucrările comisiei din 1 şi 2 octombrie au fost prezenţi: 

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.Marin Mircea – PD-L – Secretar  

6. Dep.Ţîmpău Radu Bogdan – PNL– Secretar  

7. Dep.Balcan Viorel – PD-L  

8. Dep.Bode Lucian Nicolae – PD-L 

           9. Dep.Brătianu Matei Radu – PSD  

         10. Dep.Dolineaschi Andrei – PSD  

         11. Dep. Fenechiu Relu – PNL  

         12. Dep.Ionescu George – PD-L 

         13. Dep.Jolţa Nicolae – PD-L  
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         14. Dep. Leşe Doru Braşoan – PNL  

         15. Dep.Manolescu Oana – Minorităţi 

 16. Dep. Martin Eduard Stelian - PSD  

 17. Dep.Mazilu Constantin – Progresist  

 18. Dep. Negruţ Clement – PD-L 

 19. Dep. Olosz Gergely – UDMR   

            20. Dep.Petrescu Cristian – PD-L  

            21. Dep. Păduraru Nicuşor –   PD-L 

            22. Dep. Potor - Călin PNL  

 23. Dep.Rizea Cristian – PSD  

 24. Dep.Roman Gheorghe – independent  

         25. Dep. Tătaru Florin Cristian _ PSD  

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

                   

La lucrările comisiei au lipsit: 

1. Dep.Boureanu Cristian Alexandru – PD-L  

2. Dep.Antal Istvan – UDMR 

 

La lucrările comisiei din 3 şi 4 octombrie au fost prezenţi: 

5. Dep.Iancu Iulian – PSD – Preşedinte   

6. Dep.Bostan Emil – Progresist – Vicepreşedinte  

7. Dep.Chiriţă Dumitru – PSD– Vicepreşedinte  

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

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

6. Dep.Ţîmpău Radu Bogdan – PNL– Secretar  

7. Dep.Balcan Viorel – PD-L  

8. Dep.Bode Lucian Nicolae – PD-L 

           9. Dep.Brătianu Matei Radu – PSD  

         10. Dep.Dolineaschi Andrei – PSD  

         11. Dep.Ionescu George – PD-L 

         12. Dep.Jolţa Nicolae – PD-L  

         13. Dep. Leşe Doru Braşoan – PNL  

         14. Dep.Manolescu Oana – Minorităţi 
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 15. Dep. Martin Eduard Stelian - PSD  

 16. Dep.Mazilu Constantin – Progresist  

 17. Dep. Negruţ Clement – PD-L 

 18. Dep. Olosz Gergely – UDMR   

            19. Dep.Petrescu Cristian – PD-L  

            20. Dep. Păduraru Nicuşor –   PD-L 

            21. Dep. Potor - Călin PNL  

 22. Dep.Rizea Cristian – PSD  

 23. Dep.Roman Gheorghe – independent  

         24. Dep. Tătaru Florin Cristian _ PSD  

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

                   

La lucrările comisiei au lipsit: 

1. Dep.Boureanu Cristian Alexandru – PD-L  

2. Dep.Antal Istvan – UDMR 

  3. Dep. Fenechiu Relu – PNL  

 

II Şedinţa comisiei din data de 1.10.2012 a fost condusă de domnul  preşedinte Iulian 

Iancu, care constată că există cvorum, respectiv sunt prezenţi 26 deputaţi din totalul de 28 

deputaţi membri ai comisiei, şi propune comisiei dezbaterea la punctul „26 .Diverse” a 

proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 

nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice (P.L.x328/2012) cu care comisia a fost 

sesizată în procedură de urgenţă, iar comisia aprobă în unanimitate. 

Cu proiectul de lege de la punctul 26 de pe ordinea de zi, (P.L.x328/2012) comisia a 

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

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

Administraţiei şi Internelor sub conducerea domnului secretar de stat Bogdan Tohăneanu. 

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

Iancu, Nicuşor Păduraru şi George Ionescu. 

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

lege cu amendamente admise, iar votul final să se dea în săptămâna următoare împreună cu 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi. 
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II Şedinţa comisiei din data de 2.10.2012 a fost condusă de domnul  preşedinte Iulian 

Iancu, care constată că există cvorum, respectiv sunt prezenţi 26 deputaţi din totalul de 28 

deputaţi membri ai comisiei, şi propune comisiei dezbaterea la punctul „26 .Diverse” a 

proiectului de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.14/2011 pentru 

protecţia consumatorilor la încheierea şi executarea contractelor privind dobândirea dreptului 

de folosinţă pe o perioadă determinată a unuia sau a mai multor spaţii de cazare, a 

contractelor pe termen lung privind dobândirea unor beneficii pentru produsele de vacanţă, a 

contractelor de revânzare, precum şi a contractelor de schimb (P.L.x193/2011); a pachetului: 

propunere de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind inspecţia tehnică 

periodică a autovehiculelor şi remorcilor şi de abrogare a Directivei 2009/40/CE 

(COM(2012)380); a propunere de Directivă a Parlamentului European şi al Consiliului de 

modificare a Directivei 1999/37/CE privind documentele de înmatriculare pentru vehicule 

(COM(2012)381); a propunere de Regulament a Parlamentului European şi al Consiliului 

privind controlul tehnic în trafic al vehiculelor comerciale care circulă în Uniune şi de abrogare 

a Directivei 2000/30/CE (COM(2012)382); propunere legislativă pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă 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.x712/2007); proiect de Lege pentru completarea art.19 din 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 (P.L.x741/2007); 

proiect de Lege pentru completarea art.13 din 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 (P.L.x768/2007); propunere legislativă 

pentru modificarea şi completarea OUG nr.34/2006, consolidată în 04/10/2007 privind 

atribuirea contractelor de achiziţie publică a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a 

contractelor de concesiune de servicii  (P.L.x224/2008); propunere legislativă pentru 

completarea art.270 alin.(1) din OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie 

publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de 

servicii, publicată în Monitorul Oficial nr.418 din 15 mai 2006  (P.L.x294/2008); propunere 

legislativă 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 (P.L.x313/2008); propunere legislativă 

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă nr.34 din 19/04/2006 privind 
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atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a 

contractelor de concesiune de servicii (P.L.x471/2010); propunere legislativă pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă 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.x626/2010); propunere legislativă 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 (P.L.x644/2010); 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.x809/2010); 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), iar comisia aprobă în unanimitate. 

Cu propunerea legislativă de la punctul 1 de pe ordinea de zi, comisia a fost sesizată 

pentru aviz la Comisia pentru muncă şi protecţie socială. 

În cadrul dezbaterilor asupra propunerii legislative a luat cuvântul domnul deputat 

Iulian Iancu. 

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

propunerii legislative. 

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

aviz la 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 să adopte proiectul de 

lege în forma aprobată de Senat. 

Cu proiectul de lege de la punctul 3 de pe ordinea 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 Oficiului de Stat pentru 

Invenţii şi Mărci. 

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 să adopte proiectul de 

lege în forma aprobată de Senat. 

Cu propunerea legislativă de la punctul 4 de pe ordinea de zi, comisia a fost sesizată 

pentru reexaminare. 

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

Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri. 

În cadrul dezbaterilor asupra propunerii legislative a luat cuvântul domnul deputat 

Iulian Iancu. 

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

Cu propunerea legislativă de la punctul 5 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 Ministerului 

Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri. 

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 şi întocmirea unui raport comun de respingere. 

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

împreună cu Comisia pentru sănătate şi familie.   

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

ai Coaliţiei pentru nutriţia adecvată a sugarilor şi copiilor de vârstă mică. 

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

Iancu şi Doru Braşoan Leşe. 

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

dezbaterea pentru ca Ministerul Sănătăţii să înainteze un punct de vedere asupra 

amendamentelor formulate. 

Cu proiectul de lege de la punctul 7 de pe ordinea de zi, comisia a fost sesizată în 

fond.   

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

pentru Protecţia Consumatorilor sub conducerea domnului vicepreşedinte Marius Dunca. 

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 cu amendamente admise. 

Cu proiectul de lege de la punctul 8 de pe ordinea de zi, comisia a fost sesizată în fond 

împreună cu 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 amânarea dezbaterii, 

la cererea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului. 

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

pentru raport suplimentar. 

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

Publice. 

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

Iulian Iancu şi Nicuşor Păduraru. 

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

propunerii legislative. 

Cu proiectul de lege de la punctul 10 de pe ordinea de zi, comisia a fost sesizată 

pentru raport suplimentar. 

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

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

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 în forma aprobată de Senat. 

Cu propunerea legislativă de la punctul 11 de pe ordinea de zi, comisia a fost sesizată 

în fond. 

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

Publice. 

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 buget, finanţe şi bănci şi cu Comisia pentru administraţie 

publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic. 

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 cu amendamente admise. 

Cu proiectul de lege de la punctul 13 de pe ordinea de zi, comisia a fost sesizată 

pentru reexaminare 

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

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

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

Iancu şi Alin Siliviu Trăşculescu. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât în unanimitate să adopte un raport 

înlocuitor 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 pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 

ecologic. 

La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai ANRMAP sub 

conducerea domnului vicepreşedinte Mircea Fechit. 

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

Iancu şi Alin Siliviu Trăşculescu. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât în unanimitate 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 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 Lucian Iliescu. 

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 să adopte proiectul de 

lege cu amendamente admise. 
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Cu proiectul de lege de la punctul 16 de pe ordinea de zi, comisia a fost sesizată în 

fond. 

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

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

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

Iancu şi Alin Siliviu Trăşculescu. 

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

lege  în forma aprobată de Senat. 

Cu proiectul de lege de la punctul 17 de pe ordinea de zi, comisia a fost sesizată în 

fond. 

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

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

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

Iancu şi Alin Siliviu Trăşculescu. 

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

lege  în forma aprobată de Senat. 

Cu proiectul de lege de la punctul 18 de pe ordinea de zi, comisia a fost sesizată în 

fond. 

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

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

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 propunerile legislative şi proiectele de lege de la punctele 19-25 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 sub conducerea domnului secretar de stat Tomăneanu Bogdan. 

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

cuvântul domnul deputat Iulian Iancu. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât în unanimitate respingerea 

propunerilor legislative şi a proiectelor de lege. 
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Cu proiectul de lege de la punctul 26 de pe ordinea de zi, (P.L.x193/2011), comisia a 

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

La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, A.N.P.C. 

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

Iancu şi Dumitru Chiriţă. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât în unanimitate continuarea 

dezbaterilor în şedinţa următoare a comisiei. 

Cu pachetul: propunere de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului 

privind inspecţia tehnică periodică a autovehiculelor şi remorcilor şi de abrogare a Directivei 

2009/40/CE (COM(2012)380); a propunere de Directivă a Parlamentului European şi al 

Consiliului de modificare a Directivei 1999/37/CE privind documentele de înmatriculare pentru 

vehicule (COM(2012)381); a propunere de Regulament a Parlamentului European şi al 

Consiliului privind controlul tehnic în trafic al vehiculelor comerciale care circulă în Uniune şi 

de abrogare a Directivei 2000/30/CE (COM(2012)382), de la punctul 26 de pe ordinea de zi, 

comisia a fost sesizată pentru verificarea principiului subsidiarităţii. 

În cadrul dezbaterilor a luat cuvântul domnul deputat Iulian Iancu. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât în unanimitate să transmită Comisiei 

pentru afaceri europene un proces verbal prin care se menţionează că principiul subsidiarităţii 

este respectat. 

Cu propunerile legislative şi proiectele de lege de la punctul 26 de pe ordinea de zi, 

(P.L.x712/2007); (P.L.x741/2007); (P.L.x768/2007); (P.L.x224/2008); (P.L.x294/2008); 

(P.L.x313/2008); (P.L.x471/2010); (P.L.x626/2010); (P.L.x644/2010); (P.L.x809/2010); 

(P.L.x590/2011),care au acelaşi obiect de reglementare, comisia a fost sesizată în fond 

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

cuvântul domnul deputat Iulian Iancu. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât în unanimitate respingerea 

propunerilor legislative şi a proiectelor de lege. 

II Şedinţele comisiei din datele de 3 şi 4.10.2012 au avut loc la nivel de raportori. 

 

 

PREŞEDINTE 

Iulian Iancu 
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