
 

PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

 

CAMERA  DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru industrii si servicii 

          
         Bucureşti, 18.09.2013 

 

 

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 

pentru şedinţele comisiei din săptămâna 9 - 12 septembrie 2013 

 

 

 I. Comisia pentru industrii şi servicii şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 10, 11 şi 12 

septembrie 2013, cu următoarea ordine de zi:  

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

nr.32/2013 pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale (PLx 184/2013). 

2. Propunere legislativă pentru abrogarea Legii nr.9/2012 privind taxa pentru 

emisiile poluante provenite de la autovehicule (PLx 223/2013). 

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

nr.28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală (PLx 233/2013). 

4. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii serviciului de 

salubrizare a localităţilor nr.101/2006 (PLx 253/2010). 

5. Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului privind transportul aerian dintre 

Canada şi Comunitatea Europeană şi statele sale membre, semnat la Bruxelles la 17 

decembrie 2009 (PLx 251/2013). 

6. Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului privind spatial aerian comun între 

Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Republica Moldova, pe de 

altă parte, semnat la Bruxelles la data de 26 iunie 2012 (PLx 252/2013). 

7. Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului privind transportul aerian dintre 

Statele Unite ale Americii, ca primă parte, Uniunea Europeană şi statele membre ale 

acesteia, ca a doua parte, Islanda, ca a treia parte, şi Regatul Norvegiei, ca a patra parte, 

semnat la 16 iunie 2011 şi respectiv 21 iunie 2011 la Luxemburg şi Oslo, precum şi a 

Acordului auxiliar dintre Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, ca primă 

parte, Islanda, ca a doua parte, şi Regatul Norvegiei, ca a treia parte, referitor la aplicarea 

Acordului privind transportul aerian dintre Statele Unite ale Americii, ca primă parte, 

Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, ca a doua parte, Islanda, ca a treia 

parte, şi Regatul Norvegiei, ca a patra parte, semnat la 16 iunie 2011 şi respectiv 21 iunie 

2011 la Luxemburg şi Oslo (PLx 253/2013). 
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8. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii Educaţiei 

Naţionale nr.1/2011 (PLx 200/2013). 

9. Comunicarea - Tehnologiile şi inovarea în domeniul energiei [COM(2013)253] 

         10. Diverse. 

 

La lucrările comisiei din 10.09.2013 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 – Neafiliat 

         10. Dep.Costin Gheorghe – PNL 

         11. Dep. Dalca Ştefan-Petru- PP-DD 

         12. Dep.Diniţã Ion - PC  

         13. Dep. Dep.Dolineaschi Andrei - PSD  

         14. Dep. Fenechiu Relu – PNL  

         15. Dep.Ionescu George - PDL  

         16. Dep.Ispir Raluca-Cristina - PNL  

         17. Dep.Lupu Mihai - PNL  

         18. Dep.Manolescu Oana – Minorităţi Naţionale 

         19. Dep.Marin Gheorghe - PSD  

         20. Dep. Mironescu Rãzvan Horia – PNL 

         21. Dep.Negruţ Clement - PDL  

               22. Dep.Nichita Cristina - PSD 

         23. Dep.Niţã Emil - PSD  

   24. Dep.Popa Radu Mihai- Neafiliat 

        25. Dep.Şova Lucian - PSD 

        26. Dep.Tararache Mihai - Neafiliat  

        27. Dep.Tãtaru Florin-Cristian - PSD  

        28. Dep.Toader Mircea-Nicu – PDL 

                   29.  Dep.Traicu Rodin - PSD  

        30. Dep.Zamfir Daniel-Cãtãlin - PNL  
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La lucrările comisiei au lipsit: 

1. Dep. Oajdea Daniel Vasile- PP-DD  

2. Dep.Roşca Mircea – PNL 

 

La lucrările comisiei din 11 şi 12.09.2013 au fost prezenţi: 

4. Dep.Iancu Iulian – PSD – Preşedinte  

5. Dep.Chiriţă Dumitru – PSD – Vicepreşedinte  

6. 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 – Neafiliat 

         10. Dep.Costin Gheorghe – PNL 

         11. Dep. Dalca Ştefan-Petru- PP-DD 

         12. Dep.Diniţã Ion - PC  

         13. Dep. Dep.Dolineaschi Andrei - PSD  

         14. Dep. Fenechiu Relu – PNL  

         15. Dep.Ionescu George - PDL  

         16. Dep.Ispir Raluca-Cristina - PNL  

         17. Dep.Lupu Mihai - PNL  

         18. Dep.Manolescu Oana – Minorităţi Naţionale 

         19. Dep.Marin Gheorghe - PSD  

         20. Dep. Mironescu Rãzvan Horia – PNL 

         21. Dep.Negruţ Clement - PDL  

               22. Dep.Nichita Cristina - PSD 

         23. Dep.Niţã Emil - PSD  

   24. Dep.Popa Radu Mihai- Neafiliat 

25.  Dep.Roşca Mircea – PNL 

        26. Dep.Şova Lucian - PSD 

        27. Dep.Tararache Mihai - Neafiliat  

        28. Dep.Tãtaru Florin-Cristian - PSD  

        29. Dep.Toader Mircea-Nicu – PDL 

                   30.  Dep.Traicu Rodin - PSD  

        31. Dep.Zamfir Daniel-Cãtãlin - PNL  
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La lucrările comisiei au lipsit: 

1. Dep. Oajdea Daniel Vasile- PP-DD  

 

II. Şedinţa comisiei din data de 10.09.2013 a fost condusă de domnul preşedinte 

Iulian Iancu care constată că există cvorum, respectiv sunt prezenţi 30 deputaţi din totalul 

de 32 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, comisia a fost sesizată pentru 

raport comun împreună cu Comisia pentru buget, finanţe şi bănci. 

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

Transporturilor sub conducerea domnului secretar de stat Bogdan Găurean. 

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege au luat cuvântul domnii  deputaţi: 

Iulian Iancu şi Emil Niţă.   

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

proiectului de lege în forma adoptată de Senat. 

Cu propunerea legislativă de la punctul 2 al ordinii de zi, comisia a fost sesizată 

pentru raport comun împreună cu Comisia pentru buget, finanţe şi bănci. 

În cadrul dezbaterilor asupra propunerii legislative a luat cuvântul domnul deputat 

Iulian Iancu.  

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

negativă a propunerii legislative. 

Cu proiectul de lege de la punctul 3 al ordinii de zi, 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 

Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice. 

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege au luat cuvântul domnii  deputaţi: 

Iulian Iancu, Răzvan-Horia Mironescu, Istvan Antal; Mihai Lupu, Emil Niţă, Mihai 

Tararache şi Gheorghe Costin.   

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 4 al ordinii de zi, comisia a fost sesizată pentru 

raport comun împreună cu Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi 

echilibru ecologic. 

Dezbaterea a avut loc la nivel de raportori. 

La punctul „10. Diverse” al ordinii de zi, domnul preşedinte Iulian Iancu a cerut 

membrilor comisiei să participe în zilele de joi la dezbateri pe principalele probleme în 

discuţie pentru actuala sesiune: eficienţa energetică, tichete de vacanţă, la care s-a 
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înscris ca raportor Cristina Nichita, transport rutier, calculul redevenţei şi proiectul „Roşia 

Montană”, industria minieră, exploatarea resurselor neenergetice şi altele şi să se implice 

în alcătuirea programului de dezbateri.   

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul doamna deputat Cristina Nichita şi domnii 

deputaţi Iulian Iancu, Radu Mihai Popa, Mihai Lupu, Istvan Antal, Emil Niţă şi Răzvan 

Horia Mironescu. S-a cerut şi aprobat prezenţa presei şi a tuturor participanţilor la 

dezbaterile care vor avea loc şi anunţarea cu o săptămână înainte a tematicii.   

De asemenea domnul preşedinte Iulian Iancu a prezentat iniţiativa doamnei 

deputat Raluca-Cristina Ispir de a invita la comisie un grup de studenţi care îşi finalizează 

cu succes studiile în Anglia, şi cărora li s-a aprobat un stagiu de practică la Camera 

Deputaţilor, la cererea acestora. Dă cuvântul grupului de tineri pentru a expune impresiile 

după o săptămână de practică şi legate de criteriile pe care le vor aplica pentru a reveni 

sau nu în ţară după finalizarea studiilor.  

II. Şedinţa comisiei din data de 11.09.2013 a fost condusă de domnul preşedinte 

Iulian Iancu care constată că există cvorum, respectiv sunt prezenţi 31 deputaţi din totalul 

de 32 deputaţi  membri ai comisiei,  şi propune comisiei continuarea dezbaterii proiectelor 

de lege înscrise pe Ordinea de zi, cu înscrierea la punctul „10. Diverse” a unor propuneri 

şi proiecte de lege care nu mai au obiect de reglementare, deoarece au fost preluate prin 

alte iniţiative legislative adoptate sau în curs de aprobare şi respingerea acestora:  

10.1. Propunere legislativă privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor de 

turism în staţiuni turistice şi zone turistice (PLx 604/2009); 

10.2. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 

nr.58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România (PLx 

601/2009); 

10.3. Propunere legislativă privind stabilirea unor mecanisme economice pentru 

stimularea introducerii etichetei ecologice în scopul promovării şi dezvoltării unui turism 

durabil (PLx 443/2009); 

10.4. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.526/2003 pentru 

aprobarea Programului naţional de dezvoltare a turismului „Schi în România” (PLx 

180/2011); 

10.5. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.238 din 7 iunie 2004, a 

petrolului (Plx 278/2013); 

10.6. Proiect de Lege pentru abrogarea Legii nr.555 din 02.12.2004 privind unele 

măsuri pentru privatizarea Societăţii Naţionale a Petrolului "Petrom" - S.A. Bucureşti şi 

rezilierea contractului de privatizare referitor la achiziţionarea de acţiuni ale Societăţii 

Naţionale a Petrolului Petrom S.A. nr. 5/2004 încheiat de Ministerul Economiei şi 
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Comerţului, prin Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie, în calitate de 

Vânzător, şi OMV Aktiengesellschaft Austria, în calitate de Cumpărător (PLx 895/2007). 

10.7. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 51/2006 privind serviciile de 

utilităţi publice (PLx 133/2008). 

10.8. Propunere legislativă de modificare a Legii nr.555/2004 privind unele măsuri 

pentru privatizarea Societăţii Naţionale a Petrolului "PETROM"-S.A. Bucureşti (PLx 

220/2008). 

10.9. Propunere legislativă "Legea holdingului" (PLx 271/2010). 

10.10. Proiect de Lege privind constituirea Fondului social pentru acordarea de 

ajutor suplimentar familiilor şi persoanelor singure, cu venituri reduse şi care utilizează 

gaze naturale, păcură sau alţi combustibili lichizi pentru încălzirea locuinţei (PLx 

469/2010). 

10.11. Propunere legislativă privind exercitarea profesiei de inginer constructor cu 

drept de liberă practică, precum şi înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Camerei 

Inginerilor din domeniul Construcţiilor din România (PLx 715/2010). 

10.12. Propunere legislativă privind redevența gazelor (PLx 166/2013). 

10.13. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii petrolului 

nr.238/2004 (Plx 330/2012). 

Comisia  aprobă în unanimitate, respingerea proiectelor de lege şi propunerilor 

legislative 10.1-10.12, întrucât nu mai au obiect de reglementare şi continuarea dezbaterii 

proiectelor înscrise pe ordinea de zi.  

Cu proiectul de lege de la punctul 5 al ordinii de zi, comisia a fost sesizată în fond. 

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

Tranporturilor sub conducerea domnului secretar de stat Bogdan Găurean. 

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 adoptată de iniţiator. 

Cu proiectul de lege de la punctul 6 al ordinii de zi, comisia a fost sesizată în fond. 

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

Tranporturilor sub conducerea domnului secretar de stat Bogdan Găurean. 

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 adoptată de iniţiator. 

Cu proiectul de lege de la punctul 7 al ordinii de zi, comisia a fost sesizată în fond. 
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La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai Ministerului 

Tranporturilor sub conducerea domnului secretar de stat Bogdan Găurean. 

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 adoptată de iniţiator. 

Cu proiectul de lege de la punctul 8 al ordinii de zi, comisia a fost sesizată pentru 

aviz la Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport. 

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

Tranporturilor sub conducerea domnului secretar de stat Bogdan Găurean. 

În cadrul dezbaterilor asupra propunerii legislative au luat cuvântul domnii deputaţi: 

Iulian Iancu şi Gheorghe Marin.  

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

negativă a propunerii legislative. 

Cu „Comunicarea” de la punctul 9 al ordinii de zi, comisia a fost sesizată pentru 

examinarea fondului. 

În cadrul dezbaterilor asupra „Comunicării” 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 privind examinarea 

fondului.  

II. Şedinţa comisiei a continuat în data de 12.09.2013 cu dezbaterea temei 

„Impactul creşterii preţurilor la gaze naturale şi energie asupra marilor consumatori 

industriali - implicaţiile în costuri şi gradul de suportabilitate”, şedinţa fiind condusă de 

domnul preşedinte Iulian Iancu. La această dezbatere au fost invitaţi confederaţii 

patronale, reprezentanţii ai marilor consumatori de energie, ai operatorilor de distribuţie şi 

producătorilor de energie precum şi ai ANRE şi ai Opcom.  

Din prezentarea situaţiei actuale de către reprezentanţii marilor consumatori, 

aceştia solicită: eliminarea coşului la gaze cu liberalizarea pieţei gazelor după modelul 

Opcom; modificarea Legii Nr. 123/2012 a energiei electrice şi a gazelor naturale; 

amânarea aplicării anexei nr.1 a Hotărârii Guvernului nr.22/2013, respectiv amânarea 

aplicării calendarului de liberalizare a pieţei de gaze la consumatorii industriali, până la 

31.12.2015; modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/2013 privind instituirea impozitulul 

asupra veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a dereglementării preţurilor din 

sectorul gazelor naturale coroborat cu Ordonanţa Guvernului nr. 12/2013 privind 

reglementarea unor măsuri financiar-fiscale şi prorogarea unor termene, redistribuirea a 

4% din profit nu numai către producători, ci şi către marii consumatori cu condiţia 
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eficientizării liniilor tehnologice; diminuarea impactului în facturile la electricitate, al 

energiei regenerabile şi cogenerării de înaltă eficienţă; reciclarea produselor; schimbarea 

ordinii de prioritate în aprovizionarea cu gaze naturale;  

 Reprezentanţii producătorilor şi aI distribuitorilor au arătat că impactul energiei 

regenerabile nu este la nivelul reclamat de consumatori iar scăderea cererii afectează toţi 

operatorii din sectorul energetic având însă obligaţii legate de prestarea serviciului public 

de interes general.      

Membrii comisiei au subliniat, printre altele, că este necesar un efort pentru 

elaborarea unei strategii de dezvoltare durabilă, inclusiv pentru eficienţa energetică, şi a 

unei politici de reindustrializare a României, cu o abordare interdisciplinară, sub egida 

Academiei Române cu implicarea tuturor actorilor interesaţi.De asemenea, consumatorul 

trebuie să aibă garanţia că îşi poate alege liber furnizorul, cu obligaţia producătorilor de a 

intra pe bursă în mod transparent, pentru a realiza accesul nediscriminatoriu la resurse şi 

a evita exportul netransparent de gaze naturale. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât să analizeze observaţiile şi 

propunerile formulate sau care vor fi transmise în următoarea perioadă de către invitaţi, 

urmând să iniţieze procedura legislativă de modificare şi completare a legislaţiei primare, 

în consultare cu Guvernul şi cu informarea Primului-Ministru asupra aspectelor semnalate 

de participanţii la şedinţa comisiei. 

 

 

 

 

SECRETAR, 

Radu - Bogdan Ţîmpău  
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