
 

 

PROCES VERBAL 

pentru şedinţele comisiei din săptămâna 4 -  7 martie  2013 

 

Şedinţa comisiei din data de 05.03.2013 a avut loc la nivel de raportori. 
Şedinţa comisiei din data de 06.03.2013 a fost condusă de domnul preşedinte 

Iulian Iancu şi de domnul vicepreşedinte Dumitru Chiriţă. Domnul preşedinte Iulian 
Iancu constată că există cvorum, respectiv sunt prezenţi 23 deputaţi din totalul de 29 
deputaţi  membri ai comisiei,  şi propune comisiei începerea dezbaterii cu 
prezentarea situaţiei actuale la Ministerul Transporturilor şi a privatizării C.F.R. 
MARFĂ de către ministrul Relu Fenechiu, apoi dezbaterea proiectelor de lege 
înscrise pe Ordinea de zi, iar comisia  aprobă în unanimitate. 

Domnul preşedinte Iulian Iancu dă cuvântul domnului ministru Relu Fenechiu, 
care, prezintă pe rând situaţia: 
- C.F.R. MARFĂ şi a stadiului privatizării acestuia; 
- C.F.R. INFRASTRUCTURĂ; 
- C.F.R. CĂLĂTORI; 
- C.F.R. TURISM ŞI ELECTRIFICARE, 
- Transportului aerian şi Compania „TAROM”; 
- Transportului naval.  

În cadrul dezbaterilor asupra situaţiei prezentate de  domnul ministru Relu 
Fenechiu, au luat cuvântul şi au adresat întrebări domnii  deputaţi: Iulian Iancu, 
Dumitru Chiriţă, Rodin Traicu, Emil Niţă, Ion Diniţă, Daniel-Cãtãlin Zamfir, Mihai 
Lupu, Istvan Antal şi Gheorghe Costin. 

În urma dezbaterilor  domnul preşedinte Iulian Iancu a concluzionat că se va 
face o nouă prezentare pentru a prezenta modul de soluţionare a problemelor 
ridicate. 

Cu proiectul de lege de la punctul 1 al ordinii de zi, proiect de Lege pentru 
abrogarea alin.(2)-(4) ale art.7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.61/2008 
privind implementarea principiului egalităţii de tratament între femei şi bărbaţi în 
ceea ce priveşte accesul la bunuri şi servicii şi furnizarea de bunuri şi servicii, 
comisia a fost sesizată pentru aviz la Comisia pentru egalitatea de şanse între femei 
şi bărbaţi. 

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege a luat cuvântul domnul  
deputat Dumitru Chiriţă. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, în unanimitate avizarea 
favorabilă a proiectului de lege în forma adoptată de Senat. 

Cu proiectul de lege de la punctul 2 al ordinii de zi, proiect de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.87/2012 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, comisia a fost sesizată pentru 
aviz la Comisia pentru buget, finanţe şi bănci. 

La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai Ministerului 
Finanţelor Publice sub conducerea domnului secretar de stat Ghizdeanu Ion. 
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În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege a luat cuvântul domnul  
deputat Dumitru Chiriţă. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, în unanimitate avizarea 
favorabilă a proiectului de lege în forma adoptată de Senat. 

Cu proiectul de lege de la punctul 3 al ordinii de zi, proiect de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.68/2012 pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, 
comisia a fost sesizată pentru aviz la Comisia pentru buget, finanţe şi bănci. 

La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai Ministerului 
Finanţelor Publice sub conducerea domnului secretar de stat Ghizdeanu Ion şi ai 
Ministerului Afacerilor Interne. 

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege a luat cuvântul domnul  
deputat Dumitru Chiriţă. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, în unanimitate avizarea 
favorabilă a proiectului de lege în forma adoptată de Senat. 

Cu proiectul de lege de la punctul 4 al ordinii de zi, proiectul Legii pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.65/2012 privind aprobarea unor 
măsuri pentru constituirea stocurilor minime de siguranţă pentru ţiţei şi produse 
petroliere în anul 2012, comisia a fost sesizată în fond. 

La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai Administraţiei 
Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale şi ai Ministerului Afacerilor 
Interne. 

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege au luat cuvântul domnii 
deputaţi: Dumitru Chiriţă şi Emil Niţă. 

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 5 al ordinii de zi, proiect de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.72/2012 privind aprobarea 
scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a cantităţii de 2.000 tone 
motorină pentru Societatea naţională de Transport Feroviar de Călători 
"C.F.R.Călători"-S.A., comisia a fost sesizată în fond. 

La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai Administraţiei 
Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, ai Ministerului Transporturilor 
sub conducerea domnului subsecretar de stat Matei Constantin şi ai Ministerului 
Afacerilor Interne. 

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 adoptarea 
proiectului de lege în forma aprobată de Senat. 

Cu proiectul de lege de la punctul 6 al ordinii de zi, proiect de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 22/2012 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor 
şi serviciilor de piaţă şi pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 1454/2004 pentru 
aprobarea criteriilor de implantare a structurilor de vânzare cu amănuntul cu 
suprafaţă mare şi definirea tipologiei structurilor de vânzare, comisia a fost sesizată 
în fond.  
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În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege a luat cuvântul domnul  
deputat Iulian Iancu care propune amânarea dezbaterii deoarece nu s-a prezentat 
iniţiatorul, iar comisia aprobă în unanimitate. 

Cu proiectul de lege de la punctul 7 al ordinii de zi, proiect de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.19/2012 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr.42/1997 privind transportul maritim şi pe căile navigabile 
interioare, comisia a fost sesizată în fond. 

La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai Ministerului 
Transporturilor  sub conducerea domnului subsecretar de stat Matei Constantin.  

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege au luat cuvântul domnii  
deputaţi: Iulian Iancu, Dumitru Chiriţă, Mircea Toader, Emil Niţă, Raluca - Cristina 
Ispir 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 8 al ordinii de zi, proiect de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.9/2012 privind asigurarea 
proprietarilor navelor în ceea ce priveşte creanţele maritime, comisia a fost sesizată 
în fond. 

La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai Ministerului 
Transporturilor  sub conducerea domnului subsecretar de stat Matei Constantin.  

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege au luat cuvântul domnii  
deputaţi: Iulian Iancu, Dumitru Chiriţă şi Emil Niţă.    

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât,  în unanimitate adoptarea 
proiectului de lege cu amendamente admise. 

Cu proiectul de lege de la punctul 9 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 Autorităţii 
Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice. 

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege au luat cuvântul domnii 
deputaţi: Iulian Iancu, Gheorghe Marin, Istvan Antal, Mihai Lupu, Emil Niţă, Raluca 
– Cristina Ispir, Răzvan – Horia Mironescu, Daniel – Cătălin Zamfir şi Mircea 
Roşca, care împreună cu Radu Bogdan Ţîmpău şi Ion Diniţă au fost aprobaţi de 
comisie pentru a fi raportori şi a definitiva raportul la proiectul de lege. 

Cu comunicarea de la punctul 10 al ordinii de zi, COM(2012)663 Comunicare 
- Eficientizarea pieţei interne a energiei, comisia a fost sesizată pentru examinarea 
fondului. 

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege 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. 

Cu propunerea de directivă de la punctul 11 al ordinii de zi, COM(2013)18 
Propunere de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind instalarea 
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infrastructurii pentru combustibili alternativi, comisia a fost sesizată pentru 
examinarea fondului. 

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege 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. 

Şedinţa comisiei din data de 07.03.2013 a avut loc la nivel de raportori. 

 

 

 

 

Consilier parlamentar, 
Dr.Fiz.Maria Cristina Bălănescu    
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