
 

PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

 

CAMERA  DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru industrii si servicii 

         
 

         Bucureşti, 20.11.2013 

 

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 

pentru şedinţele comisiei din săptămâna 11 – 14 noiembrie 2013 

 

 

 I. Comisia pentru industrii şi servicii şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 12, 13 şi 14 

noiembrie 2013, cu următoarea ordine de zi:  

1. Propunere legislativă pentru modificarea alin.(2) al art.285 din Legea 

nr.571/2003 privind Codul fiscal (PLx 434/2013). 

 2. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.90/2013 privind unele măsuri speciale pentru compensarea şi decontarea unor creanţe 

reciproce rezultate din contractul de vânzare-cumpărare de acţiuni încheiat între 

Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului şi Ford Motor Company (PLx 

424/2013). 

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

nr.99/2013 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2013 (PLx 442/2013). 

4. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 

nr.11/2003 privind gospodărirea în siguranţă a deşeurilor radioactive, precum şi a Legii 

nr.111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul 

activităţilor nucleare (PLx 419/2013). 

5. Proiectul Legii serviciului de administrare a domeniului public şi privat al 

unităţilor administrativ-teritoriale (PLx 589/2011). 

6. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.8/2010 pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de 

utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România (PLx 

167/2010). 

7. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.9/2012 privind 

taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, cu modificările şi completările 

ulterioare (PLx 328/2013). 

 1

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=10965
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=10965
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=10965


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

nr.69/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice (PLx 718/2007). 

9. Proiect de Lege privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr.27/2011 privind 

transporturile rutiere (PLx 656/2011). 

          10. Diverse. 

  

La lucrările comisiei din 12 şi 13.11.2013 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 – PSD 

10   Dep.Burlacu Ştefan- PP-DD 

11.  Dep.Costin Gheorghe – PNL 

12. Dep. Dalca Ştefan-Petru- PP-DD 

13.  Dep.Diniţã Ion - PC  

14.  Dep. Dep.Dolineaschi Andrei - PSD  

15.  Dep. Fenechiu Relu – PNL  

16.  Dep. Iane Ovidiu Ştefan - PSD  

17.  Dep.Ionescu George - PDL  

18.  Dep.Ispir Raluca-Cristina - PNL  

19.  Dep.Lupu Mihai - PNL  

20. Dep.Marin Gheorghe - PSD  

21.  Dep. Mironescu Rãzvan Horia – PNL  

22. Dep.Nichita Cristina - PSD 

           23. Dep.Niţã Emil - PSD  

     24.  Dep.Popa Radu Mihai- PSD 

                     25. Dep.Roşca Mircea – PNL 

          26. Dep. Săvoiu Ionuţ-Cristian - PSD  

          27. Dep.Şova Lucian - PSD 

          28. Dep.Tararache Mihai - Neafiliat  

          29.  Dep.Tãtaru Florin-Cristian - PSD  
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          30.  Dep.Toader Mircea-Nicu – PDL 

                    31.  Dep.Traicu Rodin - PSD  

         32.  Dep.Zamfir Daniel-Cãtãlin - PNL  

 

La lucrările comisiei au lipsit: 

1.  Dep.Manolescu Oana – Minorităţi Naţionale 

2. Dep. Nazare Alexandru- PDL 

 

La lucrările comisiei din 14.11.2013 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 – PSD 

10.    Dep.Burlacu Ştefan- PP-DD 

11.    Dep.Costin Gheorghe – PNL 

 12. Dep. Dalca Ştefan-Petru- PP-DD 

   13. Dep.Diniţã Ion - PC  

14.  Dep. Dep.Dolineaschi Andrei - PSD  

15.  Dep. Fenechiu Relu – PNL  

16.  Dep. Iane Ovidiu Ştefan - PSD  

17.  Dep.Ionescu George - PDL  

18.  Dep.Ispir Raluca-Cristina - PNL  

19.  Dep.Lupu Mihai - PNL  

20.  Dep.Manolescu Oana – Minorităţi Naţionale 

21.  Dep.Marin Gheorghe - PSD  

22.  Dep. Mironescu Rãzvan Horia – PNL  

23. Dep.Nichita Cristina - PSD 

           24. Dep.Niţã Emil - PSD  

     25.  Dep.Popa Radu Mihai- PSD 

                     26. Dep.Roşca Mircea – PNL 

          27. Dep. Săvoiu Ionuţ-Cristian - PSD  

          28. Dep.Şova Lucian - PSD 
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          29. Dep.Tararache Mihai - Neafiliat  

          30.  Dep.Tãtaru Florin-Cristian - PSD  

          31.  Dep.Toader Mircea-Nicu – PDL 

                    32.  Dep.Traicu Rodin - PSD  

         33.  Dep.Zamfir Daniel-Cãtãlin - PNL  

 

La lucrările comisiei au lipsit: 

1. Dep. Nazare Alexandru- PDL 

 

 II. Şedinţa comisiei din data de 12.11.2013 a fost condusă de domnul preşedinte 

Iulian Iancu care constată că există cvorum, respectiv sunt prezenţi 32 deputaţi din totalul 

de 34 deputaţi membri ai comisiei, şi propune comisiei dezbaterea proiectelor de lege 

înscrise pe Ordinea de zi,  iar comisia aprobă în unanimitate. 

Cu propunerea legislativă de la punctul 1 al ordinii de zi, 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 Economiei sub conducerea domnului secretar de stat 

Dan Enache . 

În cadrul dezbaterilor asupra propunerii legislative a luat cuvântul domnul deputat 

Iulian Iancu. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, avizarea 

negativă a propunerii legislative. 

Cu proiectul de lege de la punctul 2 al ordinii de zi, 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. 

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

Iulian Iancu, Dumitru Chiriţă, Istvan Antal, Ovidiu Ştefan Iane, Mircea Toader, Răzvan 

Horia Mironescu, Radu Mihai Popa, Mihai Lupu, Emil Niţă, Gheorghe Marin şi Gheorghe 

Costin. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, 

amânarea votului final pentru următoarea şedinţă a  comisiei. 

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

aviz la Comisia pentru buget, finanţe şi bănci. 

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

Dumitru Chiriţă, cu adresarea unei scrisori către Ministerul Finanţelor Publice, pentru a 

cere domnului ministru Daniel Chiţoiu asigurarea reprezentării la nivel de secretar de stat, 
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conform Regulamentului Camerei Deputaţilor, republicat, la dezbaterea în comisie a 

iniţiativelor legislative promovate de minister. 

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, comisia a fost sesizată pentru 

în fond. 

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

Dumitru Chiriţă, care a supus votului comisiei amânarea dezbaterii, la solicitarea 

Departamentului Energiei, iar comisia a aprobat în unanimitate. 

Cu proiectul de lege de la punctul 5 al ordinii de zi, 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 Autorităţii 

Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice. 

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

Dumitru Chiriţă, Istvan Antal, Mihai Tararache, Mircea Toader, Florin-Cristian Tătaru, 

Radu Mihai Popa şi Gheorghe Marin.  

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu un vot împotrivă, respingerea 

proiectului de lege. 

II. Şedinţa comisiei din data de 13.11.2013 a fost condusă de domnul deputat 

Gheorghe Marin care constată că există cvorum, respectiv sunt prezenţi 32 deputaţi din 

totalul de 34 deputaţi membri ai comisiei, şi propune comisiei continuarea dezbaterii 

proiectelor de lege înscrise pe Ordinea de zi.  

Cu proiectul de lege de la punctul 6 al ordinii de zi, comisia a fost sesizată pentru 

rexaminare. 

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

Afacerilor Interne. 

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

Gheorghe Marin. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, amânarea dezbaterii pentru 

două săptămâni pentru a avea un punct de vedere de la Departamentul pentru Proiecte 

de Infrastructură de Interes Naţional şi Investiţii Străine. 

Cu propunerea legislativă de la punctul 7 al ordinii de zi, comisia a fost sesizată 

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

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

Gheorghe Marin. 
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În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, în unanimitate respingerea 

propunerii legislative. 

Cu proiectul de lege de la punctul 8 al ordinii de zi, comisia a fost sesizată în fond. 

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

Gheorghe Marin care a arătat că s-a trimis tuturor deputaţilor electronic ultimele 

amendamente formulate şi se aşteaptă noi amendamente până luni 18.11.2013. 

La punctul „10. Diverse” domnul preşedinte Iulian Iancu anunţă că, Comisia pentru 

industrii şi servicii organizează joi, 28.11.2013, ora 1000, dezbaterea pe tema 

„Managementul resurselor de apă”, în colaborare cu ambasada Regatului Danemarcei.  

Expertiza Danemarcei prin specialiştii „Danish Hydraulic Institute” oferă României 

oportunitatea promovării proiectelor, în cadrul Strategiei Uniunii Europene pentru 

Regiunea Dunării – SUERD, privind regularizarea cursurilor râurilor şi prevenirea 

inundaţiilor. 

II. Şedinţa comisiei din data de 14.11.2013 a avut loc la nivel de raportori şi s-a 

dezbătut punctul 9 de pe ordinea de zi.  

  

 

 

 

SECRETAR, 

Radu - Bogdan Ţîmpău  
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