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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 

pentru şedinţele comisiei din săptămâna 11 - 14 februarie  2013 

 

 

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

13 şi 14 februarie  2013, cu următoarea ordine de zi: 

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

nr.34/2012 pentru stabilirea cadrului instituţional de acţiune în scopul utilizării durabile a 

pesticidelor pe teritoriul României (PLx 459/2012). 

2. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul şi acvacultura (PLx 439/2012). 

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

nr.54/2012 privind preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a 

creanţelor asupra Societăţii Comerciale AVERSA S.A. Bucureşti, administrate de Agenţia 

Naţională de Administrare Fiscală prin organul fiscal competent  (PLx 18/2013). 

4. Proiect de Lege pentru modificarea art.3 din Legea nr.133/2010 pentru 

aprobarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii 

aferent Proiectului de modernizare a metroului din Bucureşti - etapa a IV-a, Magistrala 5 

Drumul Taberei - Pantelimon, tronsonul Drumul Taberei-Universitate, semnat la Bucureşti 

la 12 noiembrie 2009 (PLx 470/2012). 

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

nr.86/2012 pentru aprobarea Acordului de garanţie între România şi Banca Europeană 

pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti, la 28 noiembrie 2012, privind 

garantarea în proporţie de 100% a obligaţiilor aferente Acordului de împrumut 

(Restructurarea financiară a Companiei Naţionale de Căi Ferate "CFR" S.A. şi Banca 

Europeană pentru Recontrucţie şi Dezvoltare în valoare de până la 175.000.000 euro 

(PLx 8/2013). 
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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=10351
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?idp=10967
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?idp=10949


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

nr.61/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012 (PLx 445/2012). 

7.  Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.15, alin.(1) 

din Legea nr.346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi 

mijlocii (PLx 343/2012). 

8.  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). 

9. Diverse. 

La lucrările comisiei din 12, 13 şi 14 februarie 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.Ionescu George - PDL  

                    13. Dep.Ispir Raluca-Cristina  - PNL  

                    14. Dep.Lupu Mihai - PNL  

                    15. Dep.Manolescu Oana - Minorităţi Naţionale.  

                    16. Dep.Marin Gheorghe - PSD  

                    17. Dep. Mironescu Rãzvan Horia - PNL 

                    18. Dep.Negruţ Clement - PDL  

                    19. Dep.Nichita Cristina - PSD  

                    20. Dep.Niţã Emil - PSD  

                    21. Dep.Roşca Mircea - PNL  

                    22. Dep.Tararache Mihai - PP-DD  

                    23. Dep.Tãtaru Florin-Cristian - PSD  

                    24. Dep.Toader Mircea-Nicu - PDL  
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http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?idp=10712
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?idp=10713
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?idp=10634
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?idp=10634


                    25. Dep.Traicu Rodin - PSD  

                    26. Dep.Zamfir Daniel-Cãtãlin – PNL 

  

La lucrările comisiei au lipsit: 

           1. Dep.Dolineaschi Andrei - PSD  

2. Dep.Fenechiu Relu - PNL 

3. Dep.Şova Lucian - PSD  

 

Şedinţa comisiei din data de 12.02.2013 a fost condusă de domnul 

preşedinte Iulian Iancu, care constată că există cvorum, respectiv sunt prezenţi 26 

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, comisia a fost sesizată 

pentru aviz la Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 

specifice. 

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege a luat cuvântul domnul  

deputat Iulian Iancu, care a cerut amânarea dezbaterii deoarece nu este prezent 

iniţiatorul şi supune votului comisiei adresarea unei scrisori prin care să se informeze 

ministerul de resort că la proiectele ce se vor dezbate în comisie, ministerul respectiv 

trebuie să fie reprezentat la nivel de secretar de stat, iar comisia aprobă în unanimitate. 

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

pentru aviz la Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 

specifice. 

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege a luat cuvântul domnul  

deputat Iulian Iancu. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, amânarea dezbaterilor 

deoarece nu au fost prezenţi reprezentanţii iniţiatorului. 

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

pentru aviz la Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare. 

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

Finanţelor Publice sub conducerea domnului secretar de stat Claudiu Doltu, ai Autorităţii 

pentru Administrarea Activelor Statului şi ai Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. 

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege au luat cuvântul domnii  

deputaţi: Iulian Iancu, Clement Negruţ, Gheorghe Marin, Ion Diniţă, Gheorghe Costin, 

Emil Niţă, Istvan Antal şi Mihai Lupu.    

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

favorabilă a proiectului de lege cu un amendament.  
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Cu proiectul de lege de la punctul 4 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 

Transporturilor sub conducerea domnului secretar de stat  Septimiu Buzaşu şi ai 

S.C.METROREX S.A.  

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege a luat cuvântul domnul  

deputat Iulian Iancu.    

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

favorabilă a proiectului de lege în forma prezentată de iniţiator. 

Cu proiectul de lege de la punctul 5 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 

Transporturilor sub conducerea domnului secretar de stat  Septimiu Buzaşu şi ai 

Ministerului Finanţelor Publice sub conducerea domnului secretar de stat Claudiu Doltu. 

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege au luat cuvântul domnii  

deputaţi: Iulian Iancu, Emil Niţă,  Gheorghe Costin, Rãzvan Horia Mironescu şi Ion Diniţă.    

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

favorabilă a proiectului de lege în forma prezentată de iniţiator. 

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

pentru aviz la Comisia pentru buget, finanţe şi bănci. 

În cadrul dezbaterilor a luat cuvântul domnul  deputat Iulian Iancu, care cere 

sistarea dezbaterii asupra proiectului de lege deoarece s-a întocmit raportul de către 

comisia sesizată în fond, iar comisia aprobă în unanimitate.    

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

sesizată în fond. 

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

Economiei. 

În cadrul dezbaterilor asupra propunerii legislative au luat cuvântul domnii  

deputaţi: Iulian Iancu, Istvan Antal şi Ion Diniţă.    

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate respingerea 

iniţiativei legislative.  

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

fond. 

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

Economiei şi ai Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice. 
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În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege au luat cuvântul domnii  

deputaţi: Iulian Iancu, Emil Niţă,  Mihai Tararache, Mihai Lupu, Istvan Antal, Ion Diniţă, 

Gheorghe Costin, Gheorghe Marin şi Martin Eduard-Stelian.    

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, în unanimitate 

continuarea dezbaterii peste două săptămâni pentru definitivarea raportului la nivel de 

raportori. 

Şedinţele comisiei din datele de 13 şi 14 februarie 2013 au avut loc la nivel 

de raportori. 

 

 

 

 

SECRETAR, 

Radu - Bogdan Ţîmpău  
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