
 

 

PROCES VERBAL 
pentru şedinţele comisiei din săptămâna 27 - 30 mai  2013 

  
 

Şedinţa comisiei din data de 27.05.2013 a avut loc la nivel de raportori. 
Şedinţa comisiei din data de 28.05.2013 a fost condusă de domnul 

vicepreşedinte Dumitru Chiriţă care constată că există cvorum, respectiv sunt 
prezenţi 25 deputaţi din totalul de 30 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 
constituirea șI funcționarea parcurilor industriale, comisia a fost sesizată pentru aviz 
la Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi. 

La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai Ministerului 
Economiei sub conducerea domnului secretar de stat Dan Enache. 

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul domnii deputaţi: Dumitru Chiriţă şi 
Emil Niţă. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au avizat favorabil, în unanimitate, 
proiectul 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 Guvernului nr.7/2010 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor, comisia a fost 
sesizată pentru raport înlocuitor. 

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul doamna deputat Oana Manolescu şi 
domnii deputaţi: Dumitru Chiriţă, Lucian Şova, Ion Diniţă, Istvan Antal. Răzvan 
Horia Mironescu, Emil Niţă, Gheorghe Costin şi Gheorghe Marin. 

Membrii comisiei au hotărât, în unanimitate amânarea dezbaterii cu două 
săptămâni pentru definitivarea raportului. 

Cu propunerea de Directivă, de la punctul 3 al ordinii de zi, propunerea de 
Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivelor 
8/660/CEE şi 83/349/CEE ale Consiliului în ceea ce priveşte dezvăluirea 
informaţiilor nefinanciare şi privind diversitatea de către anumite societăţi şi grupuri 
mari [COM(2013)207], comisia a fost sesizată pentru verificarea principiului 
subsidiarităţii. 

În cadrul dezbaterilor asupra propunerii de Directivă, 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 privind verificarea 
principiului subsidiarităţii. 

Cu propunerea de Regulament, propunerea de modificare de Regulament al 
Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor dispoziţii comune 
privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de 
coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european 
pentru pescuit şi afaceri maritime, care fac obiectul cadrului strategic comun, precum 
şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul European de dezvoltare 
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regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune şi de abrogare a 
Regulamentului (CE) nr.1083/2006 al Consiliului [COM(2013)246], de la punctul 4 
al ordinii de zi, comisia a fost sesizată pentru verificarea principiului subsidiarităţii. 

La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai Ministerului 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. 

În cadrul dezbaterilor asupra propunerii de Regulament au luat cuvântul 
domnii deputaţi: Dumitru Chiriţă şi Mihai Lupu. 

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

Şedinţele comisiei din datele de 29 şi 30.05.2013 au avut loc la nivel de 
raportori şi s-a dezbătut punctul 5 de pe ordinea de zi, respectiv: proiect de Lege 
pentru modificarea şi completarea Legii serviciului de salubrizare a localităţilor 
nr.101/2006. 
 
 
 
Consilier parlamentar, 
Dr.Fiz.Maria Cristina Bălănescu    
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