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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 

pentru şedinţele comisiei din săptămâna 18 -  21 martie  2013 

 

 

  I. Comisia pentru industrii şi servicii şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 19, 

20 şi 21 martie  2013, cu următoarea ordine de zi: 

1. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.4/2013 

pentru abrogarea art.II din Legea nr.211/2012 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 

nr.8/2011 pentru modificarea şi completarea legislaţiei cu privire la eliberarea, 

gestionarea şi monitorizarea documentelor de călătorie acordate pensionarilor, veteranilor 

de război şi vaduvelor de război (PLx 78/2013). 

2. 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 (PLx 

323/2012). 

3. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.56/2012 pentru modificarea alin.(1) al art.5 din Ordonanţa Guvernului nr.36/2006 

privind unele măsuri pentru funcţionarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie 

termică a populaţiei (PLx 30/2013). 

4. 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 (PLx 623/2011). 

5. COM(2013) 78 Propunere de Regulament al Parlamentului European şi al 

Consiliului privind siguranţa produselor de consum şi de abrogare a Directivei 

87/357/CEE a Consiliului şi a Directivei 2001/95/CE. 

6. Diverse. 
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http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?idp=10939
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?idp=10965
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?idp=10965
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?idp=10351
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?idp=10967


La lucrările comisiei din 19, 20 şi 21 martie  2013 au fost prezenţi: 

1. Dep.Iancu Iulian – PSD – Preşedinte 

2. Dep.Chiriţă Dumitru – PSD – Vicepreşedinte  

3. Dep.Martin Eduard-Stelian – PSD - Vicepreşedinte 

4. Dep.Antal István – UDMR - Secretar 

5. Dep.Ţîmpău Radu Bogdan – PNL – Secretar 

6. Dep.Arsene Ionel - PSD  

7. Dep.Blãnariu Valentin - PP-DD  

8. Dep.Bode Lucian-Nicolae - PDL  

9. Dep.Bucur Constantin-Alin - PP-DD  

         10. Dep.Costin Gheorghe - PNL  

         11. Dep.Diniţã Ion - PC  

         12. Dep.Dolineaschi Andrei - PSD 

         13. Dep.Ionescu George - PDL  

                   14. Dep.Ispir Raluca-Cristina - PNL  

                   15. Dep.Lupu Mihai - PNL  

                   16. Dep.Manolescu Oana - Minorităţi Naţionale.  

                   17. Dep.Marin Gheorghe - PSD  

                   18. Dep. Mironescu Rãzvan Horia - PNL 

                   19. Dep.Negruţ Clement - PDL  

         20. Dep.Nichita Cristina - PSD 

         21. Dep.Niţã Emil - PSD  

                   22. Dep.Roşca Mircea - PNL  

                   23. Dep.Tararache Mihai - PP-DD  

                   24. Dep.Tãtaru Florin-Cristian - PSD  

                   25. Dep.Toader Mircea-Nicu - PDL  

                   26. Dep.Traicu Rodin - PSD  

        27. Dep.Şova Lucian - PSD  

                   28. Dep.Zamfir Daniel-Cãtãlin - PNL  

 

La lucrările comisiei au lipsit: 

1. Dep.Fenechiu Relu – PNL 

 

II. Şedinţa comisiei din data de 19.03.2013 a fost condusă de domnul 

preşedinte Iulian Iancu. Domnul preşedinte Iulian Iancu constată că există cvorum, 

respectiv sunt prezenţi 28 deputaţi din totalul de 29 deputaţi  membri ai comisiei,  şi 

propune comisiei dezbaterea proiectelor de lege înscrise pe Ordinea de zi, urmând ca în 
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data de 20.03.2013 să se dezbată la punctul „6. Diverse”, raportul la proiectul de Lege 

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă nr.190/2000 privind regimul 

metalelor preţioase şi pietrelor preţioase în România, retrimis din plenul Camerei 

Deputaţilor,  iar comisia  aprobă în unanimitate. 

Cu proiectul de lege de la punctul 1 al ordinii de zi, comisia a fost sesizată 

pentru aviz la Comisia pentru muncă şi protecţie socială. 

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 aprobată de Senat. 

Cu proiectul de lege de la punctul 2 al ordinii de zi, comisia a fost sesizată în 

fond. 

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

Economiei sub conducerea domnului secretar de stat Manuel Donescu şi ai Ministerului 

Afacerilor Interne. 

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege a luat cuvântul domnul  

deputat Iulian Iancu care a arătat că Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei 

Publice a cerut amânarea dezbaterii pentru a prezenta un punct de vedere şi se aşteaptă 

un punct de vedere şi de la patronatul micilor întreprinzători, iar comisia aprobă în 

unanimitate amânarea cu o săptămână a dezbaterii.   

Cu proiectul de lege de la punctul 3 al ordinii de zi, comisia a fost sesizată în 

fond împreună cu Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 

ecologic. 

La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi ai Ministerului Afacerilor Interne. 

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege a luat cuvântul domnul  

deputat Iulian Iancu. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, în unanimitate aprobarea 

proiectului de lege în forma adoptată de Senat. 

Cu proiectul de lege de la punctul 4 al ordinii de zi, comisia a fost sesizată 

pentru raport suplimentar. 

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

Economiei sub conducerea domnului secretar de stat Manuel Donescu.  

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege a luat cuvântul domnul  

deputat Iulian Iancu. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, în unanimitate menţinerea 

raportului iniţial. 
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Cu propunerea de regulament de la punctul 5 al ordinii de zi, comisia a fost 

sesizată pentru verificarea principiului subsidiarităţii. 

În cadrul dezbaterilor asupra propunerii de regulament a luat cuvântul 

domnul  deputat Iulian Iancu. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, în unanimitate 

transmiterea către Comisia pentru afaceri europene a unui proces verbal. 

II. Şedinţa comisiei din data de 20.03.2013 a fost condusă de domnul 

preşedinte Iulian Iancu.  

Cu proiectul de lege de la punctul „6. Diverse” de pe ordinea de zi, comisia a 

fost sesizată pentru raport suplimentar împreună cu Comisia juridică, de disciplină şi 

imunităţi. 

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

Economiei, ai Ministerului Finanţelor Publice, ai Autorităţii Naţionale pentru Protecţia 

Consumatorilor, ai Patronatului Bijutierilor din România şi ai UGIR 1903. 

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege au luat cuvântul domnii 

deputaţi: Iulian Iancu, Mircea Toader, Emil Niţă, Istvan Antal, Dumitru Chiriţă şi Mihai 

Lupu.  

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, în unanimitate să se 

trimită propunerile de amendamente, dacă există, până vineri la ora 12, acestea urmând 

să fie transmise membrilor comisiei spre analiză, până luni când se va definitiva raportul 

care va fi dezbătut marţi 26.03.2013 în comisiile reunite. 

II. Şedinţa comisiei din data de 21.03.2013 a avut loc la nivel de raportori. 

 

 

 

 

SECRETAR, 

Radu - Bogdan Ţîmpău  
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