
 
   

PROCES VERBAL 
pentru şedinţele comisiei din săptămâna 13 - 16 mai  2013 

  
 

Şedinţa comisiei din data de 13.05.2013 a avut loc la nivel de raportori. 
Şedinţa comună a Comisiei pentru industrii şi servicii şi a Comisiei juridice, de 

disciplină şi imunităţi din data de 14.05.2013 a fost condusă de domnul preşedinte Liviu 
– Bogdan Ciucă  şi a avut pe ordinea de zi dezbaterea raportului comun asupra 
proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.77/2012 
pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2006 
privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de 
lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii (PLx 35/2012). 

La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai Ministerului 
Economiei şi ai Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea 
Achiziţiilor Publice. 

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul domnii deputaţi: Liviu – Bogdan Ciucă, 
Dumitru Chiriţă, Emil Niţă, Daniel-Cătălin Zamfir, Eugen Nicolicea, Ioan Adam, Istvan 
Antal,  Lucian Şova şi Răzvan-Horia Mironescu. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiilor reunite au aprobat în unanimitate 
raportul comun cu amendamente admise şi respinse. 

Şedinţa comisiei din data de 15.05.2013 a fost condusă de domnul vicepreşedinte 
Dumitru Chiriţă care constată că există cvorum, respectiv sunt prezenţi 27 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 pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.13/2013 privind serviciile poştale, 
comisia a fost sesizată pentru aviz la Comisia pentru tehnologia informaţiei şi 
comunicaţiilor. 

La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai Ministerului 
Culturii sub conducerea domnului secretar de stat Radu Boroianu şi ai Ministerului 
Afacerilor Interne. 

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

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 2 al ordinii de zi, proiect de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.18/2013 pentru desemnarea entităţii 
publice care exercită, în numele statului, calitatea de acţionar la Compania Naţională de 
Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-S.A. şi la Societatea Naţională de 
Transport Gaze Naturale" Transgaz"-S.A.Mediaş, comisia a fost sesizată pentru aviz la 
Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi la Comisia pentru buget, 
finanţe şi bănci. 

La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai Ministerului 
Economiei. 
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În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege a luat cuvântul domnul  deputat 
Dumitru Chiriţă. 

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

Cu proiectul de lege de la punctul 3 al ordinii de zi, proiect de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.6/2012 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr.81/2000 privind certificarea încadrării vehiculelor rutiere 
înmatriculate în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului 
şi în categoria de folosinţă conform destinaţiei, prin inspecţia tehnică periodică, comisia 
a fost sesizată în fond. 

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege a luat cuvântul domnul  deputat 
Dumitru Chiriţă, care supune votului comisiei cererea de amânare a dezbaterii cu o 
săptămână, iar comisia aprobă în unanimitate. 

Cu proiectul de lege de la punctul 4 al ordinii de zi, proiect de Lege pentru 
modificarea şi completarea Legii minelor nr.85/2003, comisia a fost sesizată în fond. 

La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai Ministerului 
Economiei şi ai PETROMIN. 

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege au luat cuvântul domnii deputaţi: 
Dumitru Chiriţă, Emil Niţă, Rodin Traicu şi Istvan Antal. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, în unanimitate ca până la 
şedinţa următoare să se inscrie raportorii la proiectul de lege, şi să se invite la 
dezbaterea proiectului de lege toţi factorii interesaţi.   

Cu propunerea de Regulament, de la punctul 5 al ordinii de zi, propunere de 
Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind măsuri de reducere a 
costului instalării reţelelor de comunicaţii electronice de mare viteză COM(2013)147,  
comisia a fost sesizată pentru verificarea principiului subsidiarităţii. 

În cadrul dezbaterilor asupra propunerii de Regulament 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, de la punctul 6 al ordinii de zi, propunere de 
Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului 
(CE) nr.207/2009 privind marca comunitară COM(2013)161, comisia a fost sesizată 
pentru verificarea principiului subsidiarităţii. 

La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai Oficiului de Stat 
pentru Invenţii şi Mărci. 

În cadrul dezbaterilor asupra propunerii de Regulament 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. 

Şedinţa comisiei din data de 16.05.2013 a avut loc la nivel de raportori. 
 

Consilier parlamentar, 
Dr.Fiz.Maria Cristina Bălănescu    
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