
 

 

PROCES VERBAL 
pentru şedinţele comisiei din săptămâna 11 -  14 martie  2013 

 
 
 

Şedinţa comisiei din data de 12.03.2013 a avut loc la nivel de raportori. 
Şedinţa comisiei din data de 13.03.2013 a fost condusă de domnul 

vicepreşedinte Dumitru Chiriţă. Domnul vicepreşedinte Dumitru Chiriţă constată că 
există cvorum, respectiv sunt prezenţi 26 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 privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.64/2011 privind stocarea geologică 
a dioxidului de carbon, 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. 

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 cu amendamente admise. 

Cu propunerea legislativă de la punctul 2 al ordinii de zi, propunere legislativă 
pentru modificarea şi completarea Legii 266/2008 republicată, privind înfiinţarea şi 
autorizarea unităţilor farmaceutice, precum şi a Condiţiilor de organizare şi 
funcţionare a acestora, cu modificările şi completările ulterioare, comisia a fost 
sesizată pentru aviz la Comisia pentru sănătate şi familie. 

În cadrul dezbaterilor asupra propunerii legislative a luat cuvântul domnul  
deputat Dumitru Chiriţă. 

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

Cu propunerea legislativă de la punctul 3 al ordinii de zi, propunere legislativă 
privind modificarea şi completarea Legii nr.211/2011 privind regimul deşeurilor, 
comisia a fost sesizată pentru aviz la Comisia pentru administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic. 

La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai Ministerului 
Mediului şi Schimbărilor Climatice. 

În cadrul dezbaterilor asupra propunerii legislative a luat cuvântul domnul  
deputat Dumitru Chiriţă. 

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

Cu proiectul de lege de la punctul 4 al ordinii de zi, proiect de Lege privind 
măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligaţiilor de plată a unor sume 
de bani rezultând din contracte încheiate între profesionişti şi între aceştia şi 
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autorităţi contractante, comisia a fost sesizată pentru aviz la Comisia pentru buget, 
finanţe şi bănci şi la Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi. 

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 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 5 al ordinii de zi, proiect de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.73/2012 pentru modificarea pct.II 
al anexei nr.1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.50/2010 privind contractele 
de credit pentru consumatori, 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, ai Ministerului Afacerilor Externe şi ai Autorităţii Naţionale 
pentru Protecţia Consumatorilor. 

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 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. 

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege a luat cuvântul domnul  
deputat Dumitru Chiriţă care propune amânarea dezbaterii, iar comisia aprobă în 
unanimitate. 

Cu proiectul de lege de la punctul 7 al ordinii de zi, proiect de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.60/2012 privind aprobarea 
scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităţi de combustibili 
pentru operatori economici producători de energie electrică pentru Sistemul 
Electroenergetic Naţional şi de energie termică, precum şi/sau energie termică pentru 
populaţie, precum şi prorogarea termenului prevăzut la art.1 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.122/2011 pentru aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub 
formă de împrumut, a unor cantităţi de combustibili pentru unii operatori economici, 
comisia a fost sesizată în fond. 

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

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

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât,  în unanimitate adoptarea 
proiectului de lege în forma aprobată de Senat. 
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Cu proiectul de lege de la punctul 8 al ordinii de zi, proiect de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 174/2008 pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative privind protecţia consumatorului, comisia a fost 
sesizată în fond. 

La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai Autorităţii 
Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor. 

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege a luat cuvântul domnul  
deputat Dumitru Chiriţă care a cerut comisiei propuneri pentru stabilirea raportorilor.    

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, în unanimitate ca raportori 
la proiectul de lege să fie următorii deputaţi: Emil Niţă, Gheorghe Marin, Mihai 
Tararache, Ion Diniţă şi Răzvan Horia Mironescu. 

Cu al patrulea pachet feroviar COM(2013)26, COM(2013)27, COM(2013)28, 
COM(2013)29, COM(2013)30, COM(2013)31, de la punctul 9 al ordinii de zi, 
comisia a fost sesizată pentru verificarea principiului subsidiarităţii. 

În cadrul dezbaterilor asupra pachetului a luat cuvântul domnul  deputat 
Dumitru Chiriţă. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, în unanimitate transmiterea 
către Comisia pentru afaceri europene a unui proces verbal. 

Cu propunerea de regulament de la punctul 10 al ordinii de zi, COM(2013)40, 
comisia a fost sesizată pentru verificarea principiului subsidiarităţii. 

În cadrul dezbaterilor asupra propunerii de regulament a luat cuvântul domnul  
deputat Dumitru Chiriţă. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, în unanimitate transmiterea 
către Comisia pentru afaceri europene a unui proces verbal. 

La punctul „11. Diverse” de pe ordinea de zi, a luat cuvântul domnul deputat 
Mihai Lupu cu privire la raportul la proiectul 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, la care au intervenit şi domnii deputaţi Emil Niţă, Mircea Toader şi Dumitru 
Chiriţă.  

Şedinţa comisiei din data de 14.03.2013 a avut loc la nivel de raportori. 
 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar, 
Dr.Fiz.Maria Cristina Bălănescu    
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