
  

 
 

PROCES VERBAL 
pentru şedinţele comisiei din săptămâna 2 -  4 aprilie  2013 

 
 
 

 Şedinţa comisiei din data de 2.04.2013 a avut loc la nivel de raportori. 
Şedinţa comisiei din data de 3.04.2013 a fost condusă de domnul preşedinte 

Iulian Iancu şi de domnul vicepreşedinte Eduard-Stelian Martin. Domnul preşedinte 
Iulian Iancu constată că există cvorum, respectiv sunt prezenţi 27 deputaţi din totalul 
de 29 deputaţi  membri ai comisiei,  şi propune comisiei includerea la punctul „9. 
Diverse” de pe ordinea de zi a propunerii de Decizie a Parlamentului European şi a 
Consiliului de instituire a unui program de sprijin pentru supravegherea şi urmărirea 
spaţială (COM(2013)107) şi a proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.5/2013 privind stabilirea unor măsuri speciale de impozitare a 
activităţilor cu caracter de monopol natural din sectorul energiei electrice şi al 
gazului natural (PLx74/2013), apoi 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 Guvernului nr.8/2013 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri-financiare, 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 şi ai Ministerului Afacerilor Externe. 

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege au luat cuvântul domnii  
deputaţi: Iulian Iancu şi Lucian-Nicolae Bode.   

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, 
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.91/2012 pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative din domeniul sănătăţii, comisia a fost sesizată 
pentru aviz la Comisia pentru sănătate şi familie şi la Comisia pentru buget, finanţe 
şi bănci. 

La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai Ministerului 
Sănătăţii sub conducerea domnului secretar de stat Răzvan Vulcănescu. 

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege au luat cuvântul domnii  
deputaţi: Iulian Iancu şi Lucian-Nicolae Bode.   

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, 
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 Guvernului nr.9/2013 privind prorogarea termenului prevăzut 
la art.V din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.7/2011 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, comisia 
a fost sesizată pentru aviz la Comisia pentru administraţie publică, amenajarea 
teritoriului şi echilibru ecologic. 
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În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege a luat cuvântul domnul  
deputat Iulian Iancu.  

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, 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 Iulian Iancu.  

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, în unanimitate, amânarea 
dezbaterii două săptămâni la cererea iniţiatorului. 

Cu proiectul de lege de la punctul 5 al ordinii de zi, proiect de Lege privind 
reglementarea marketingului substituenţilor de lapte matern comisia a fost sesizată în 
fond împreună cu Comisia pentru sănătate şi familie. 

La dezbateri au participat, în calitate de iniţiatori, doamna deputat Pocora 
Cristina-Ancuţa  şi în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai Ministerului Sănătăţii sub 
conducerea domnului secretar de stat Răzvan Vulcănescu, ai Institutului Naţional de 
Sănătate Publică şi ai Coaliţiei pentru nutriţia sugarilor şi copiilor de vârstă mică. 

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

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, în unanimitate adoptarea 
unui raport preliminar cu amendamente admise care va fi transmis Comisiei pentru 
sănătate şi familie. 

Cu proiectul de lege de la punctul 6 al ordinii de zi, proiect de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.7/2010 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor, comisia a fost 
sesizată pentru raport înlocuitor. 

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

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege au luat cuvântul domnii  
deputaţi Iulian Iancu, Eduard-Stelian Martin, Istvan Antal, Gheorghe Costin, Ion 
Diniţă, Gheorghe Marin, Radu - Bogdan Ţîmpău, Emil Niţă, Dumitru Chiriţă, Mihai 
Lupu şi Răzvan Horia Mironescu.  

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, în unanimitate, aprobarea 
unui raport înlocuitor cu amendamente admise şi respinse. 

Cu proiectul de lege de la punctul 7 al ordinii de zi, proiect de Lege pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.372/2005 privind performanţa energetică a 
clădirilor, 
comisia a fost sesizată în fond. 

La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai Ministerului 
Finanţelor Publice şi ai Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice. 

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege a luat cuvântul domnul  
deputat Eduard-Stelian Martin. 
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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 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 cu raportorii au luat cuvântul domnii deputaţi: Eduard-
Stelian Martin, Iulian Iancu şi Istvan Antal. Domnul deputat Istvan Antal a solicitat 
să se facă o adresă din partea comisiei şi a Autorităţii Naţionale pentru 
Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice către Comisia Europeană pentru 
a clarifica divergenţele existente în raportul asupra proiectului de lege cu privire la 
aplicarea directivei în domeniu.   

Cu propunerea de Decizie 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 
Afacerilor Externe. 

În cadrul dezbaterilor asupra propunerii de Decizie a luat cuvântul domnul  
deputat Eduard-Stelian Martin. 

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

Cu proiectul de lege de la punctul 9 al ordinii de zi, (PLx74/2013), comisia a 
fost sesizată în fond împreună cu Comisia pentru buget, finanţe şi bănci. 

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege a luat cuvântul domnul  
deputat Eduard-Stelian Martin. 

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

Şedinţa comisiei din data de 4.04.2013 a avut loc la nivel de raportori. 
 
 
 
 
Consilier parlamentar, 
Dr.Fiz.Maria Cristina Bălănescu    
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