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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 

din săptămâna 8 – 11 octombrie  2012 

 

            I. Comisia pentru industrii şi servicii şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 9, 10, şi 11 

octombrie  2012, cu următoarea ordine de zi: 

1. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.48/2012 

privind preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a creanţelor 

administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin organul fiscal competent, la 

Societatea Comercială FORTUS-S.A.Iaşi (P.L.x 379/2012). 

2. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.20/2012 

privind prorogarea teremenului prevăzut la art.V din Ordonanţa Guvernului nr.6/2011 pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi 

dezvoltarea tehnologică (P.L.x 376/2012). 

3. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2012 

privind transmiterea dreptului de administrare asupra acţiunilor deţinute de stat la Societatea 

Comercială "Rompetrol Rafinare" - S.A. către Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de 

Afaceri, prin Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie, şi transferul Societăţii 

Comerciale "Sanevit 2003" - S.A. Arad şi acţiunilor aferente deţinute în numele statului de la 

Ministerul Sănătăţii şi Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului la Ministerul 

Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri (P.L.x 380/2012). 

4. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.15/2012 pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal (P.L.x 387/2012). 

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

contractelor de revânzare, precum şi a contractelor de schimb (P.L.x 193/2011). 

6. 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 (P.L.x 719/2010). 

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

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

unitară a legisla?iei Uniunii Europene care armonizează condi?iile de comercializare a 

produselor (P.L.x 166/2012). 

8. Proiect de Lege privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor ce 

oferă spre consum produse obţinute exclusiv prin mijloace proprii (P.L.x 364/2010). 

9. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.22/2011 pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.23/2009 privind activitatea de acreditare 

a organismelor de evaluare a conformităţii (P.L.x 623/2011). 

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

pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.119/2010 privind regimul de 

control al operaţiunilor cu produse cu dublă utilizare (P.L.x 257/2012). 

11. Diverse. 

 

La lucrările comisiei din 9, 10 şi 11 octombrie au fost prezenţi: 

1. Dep.Iancu Iulian – PSD – Preşedinte   

2. Dep.Chiriţă Dumitru – PSD– Vicepreşedinte  

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

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

5. Dep.Ţîmpău Radu Bogdan – PNL– Secretar  

6. Dep.Antal Istvan – UDMR 

7. Dep.Balcan Viorel – PD-L  

8. Dep.Bode Lucian Nicolae – PD-L 

9. Dep.Boureanu Cristian Alexandru – PD-L  

          10. Dep.Brătianu Matei Radu – PSD  

          11. Dep. Fenechiu Relu – PNL  

          12. Dep.Ionescu George – PD-L 

          13. Dep. Leşe Doru Braşoan – PNL  
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          14. Dep.Manolescu Oana – Minorităţi 

 15. Dep.Mazilu Constantin – Progresist  

 16. Dep. Negruţ Clement – PD-L 

 17. Dep.Petrescu Cristian – PD-L  

            18. Dep. Păduraru Nicuşor –   PD-L 

            19. Dep. Potor - Călin PNL  

  20. Dep. Tătaru Florin Cristian _ PSD  

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

                   

La lucrările comisiei au lipsit: 

1. Dep.Bostan Emil – Progresist – Vicepreşedinte  

  2. Dep.Dolineaschi Andrei – PSD  

 3. Dep.Jolţa Nicolae – PD-L  

                      4. Dep. Martin Eduard Stelian – PSD 

   5. Dep. Olosz Gergely – UDMR   

   6. Dep.Rizea Cristian – PSD  

                      7. Dep.Roman Gheorghe – PSD  

 

            II. Şedinţa comisiei din data de 9.10.2012 a fost condusă de domnul  preşedinte Iulian 

Iancu, care constată că există cvorum, respectiv sunt prezenţi 21 deputaţi din totalul de 28 

deputaţi membri ai comisiei, şi propune comisiei dezbaterea la punctul „11 .Diverse” a 

proiectului de lege pentru ratificarea Acordului de Sprijin al Proiectului între România şi 

Nabucco Gas Pipeline International GMBH şi Nabucco Gas Pipeline România S.R.L. privind 

sistemul de conducte Nabucco, semnat la Kayseri la 8 iunie 2011 (P.L.x406/2012); a 

propunerii de Decizie a Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Directivei 

2003/87/CE prin clarificarea dispoziţiilor privind calendarul licitaţiilor de cote de emisie de 

gaze cu efect de seră (COM(2012)416) şi a proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.46/2011 pentru modificarea şi completarea art.17 din Ordonanţa 

de urgenţă a Guvernului nr.44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către 

persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale 

(P.L.x414/2011); proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.19/2012 pentru 

modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.42/1997 privind transportul maritim și pe 

căile navigabile interioare (P.L.x389/2012); proiect de Lege pentru modificarea şi  
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completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.190/2000 privind regimul metalelor 

preţioase şi pietrelor preţioase în România (PLx.445/2010); proiect de Lege pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de 

închiriere (P.L.x621/2010);     

Cu proiectul de lege de la punctul 1 de pe ordinea de zi, comisia a fost sesizată pentru 

aviz la Comisia economică, pentru reformă şi privatizare. 

La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai A.N.A.F. şi ai A.V.A.S. 

sub conducerea domnului vicepreşedinte Radu Ghidan. 

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 avizeze favorabil  

proiectul de lege în forma aprobată de Senat. 

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

aviz la Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport. 

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 proiectul de lege de la punctul 3 de pe ordinea de zi, comisia a fost sesizată pentru 

aviz la Comisia economică, pentru reformă şi privatizare. 

La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai A.V.A.S. sub 

conducerea domnului vicepreşedinte Radu Ghidan şi 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 avizeze favorabil  

proiectul de lege în forma aprobată de Senat. 

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

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 au luat cuvântul domnii deputaţi: Iulian 

Iancu şi Nicuşor Păduraru.  
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În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât în unanimitate să avizeze favorabil  

proiectul de lege în forma aprobată de Senat. 

Cu proiectul de lege 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 Autorităţii Naţionale 

pentru Protecţia Consumatorilor. 

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 adopte proiectul de 

lege cu amendamente admise. 

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

fond. 

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

Comerţului şi Mediului de Afaceri. 

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

Iancu. 

Membrii comisiei au hotărât cu majoritate de voturi continuarea dezbaterilor. 

Cu proiectul de lege de la punctul 7 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 proiectului de lege a luat cuvântul domnul deputat Iulian 

Iancu. 

Membrii comisiei au hotărât cu majoritate de voturi continuarea dezbaterilor. 

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

fond. 

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

Comerţului şi Mediului de Afaceri şi ai Ministerului Finanţelor Publice. 

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

Iancu şi Istvan Antal. 

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

pentru a fi prezent iniţiatorul. 
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Cu proiectul de lege de la punctul 9 de pe ordinea de zi, comisia a fost sesizată în 

fond. 

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

Comerţului şi Mediului de Afaceri. 

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 prezentată de Senat. 

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

fond. 

La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai A.N.C.E.X. şi ai 

Ministerului Afacerilor Europene sub conducerea domnului secretar de stat Ovidiu Dranga. 

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 prezentată de Senat. 

Cu proiectul de lege de la punctul „11. Diverse” de pe ordinea de zi, (P.L.x406/2012), 

comisia a fost sesizată în fond în procedură de urgenţă. 

În cadrul dezbaterilor a luat cuvântul domnul deputat Iulian Iancu. 

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

de lege în forma iniţială. 

Cu propunerea de Decizie a Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a 

Directivei 2003/87/CE prin clarificarea dispoziţiilor privind calendarul licitaţiilor de cote de 

emisie de gaze cu efect de seră (COM(2012)416) de la punctul „11. Diverse” 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 proiectul de lege de la punctul „11. Diverse” de pe ordinea de zi (P.L.x414/2011), 

comisia a fost sesizată în fond împreună cu Comisia pentru politică economică, reformă şi 

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

Iancu şi Istvan Antal. 

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

de lege cu amendamente admise. 

Cu proiectul de lege de la punctul „11. Diverse” de pe ordinea de zi (P.L.x389/2012), 

comisia a fost sesizată în fond. 

În cadrul dezbaterilor a luat cuvântul domnul deputat Iulian Iancu. 

Membrii comisiei au hotărât cu majoritate de voturi continuarea dezbaterilor.  

Cu proiectul de lege de la punctul „11. Diverse” de pe ordinea de zi (P.L.x445/2010), 

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

În cadrul dezbaterilor a luat cuvântul domnul deputat Iulian Iancu. 

Membrii comisiei au hotărât cu majoritate de voturi  să se întocmească Raportul 

preliminar de adoptare a proiectului de lege cu amendamente admise. 

Cu proiectul de lege de la punctul „11. Diverse” de pe ordinea de zi (P.L.x621/2010), 

comisia a fost sesizată în fond.    

În cadrul dezbaterilor a luat cuvântul domnul deputat Iulian Iancu. 

Membrii comisiei au hotărât cu majoritate de voturi adoptarea proiectului de lege cu 

amendamente admise. 

III Şedinţele comisiei din datele de 10 şi 11.10.2012 au avut loc la nivel de raportori. 

 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE 

Iulian Iancu 
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