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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
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 I. Comisia pentru industrii şi servicii şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 23, 24 şi 25 

aprilie  2013, cu următoarea ordine de zi: 

1. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.6/2013 privind 

instituirea unor măsuri speciale pentru impozitarea exploatării resurselor naturale, altele 

decât gazele naturale (PLx 96/2013). 

2. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.7/2013 privind 

instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a dereglementării 

preţurilor din sectorul gazelor naturale (PLx 97/2013). 

3. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.20/2012 privind 

instalaţiile portuare de preluare a deşeurilor generate de nave şi a reziduurilor mărfii (PLx 

390/2012). 

4. 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 

tehnicăperiodică (PLx 164/2012). 

5. Diverse. 

 

La lucrările comisiei din 23, 24 şi 25.04.2013 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  
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7. Dep.Blãnariu Valentin - PP-DD  

8. Dep.Bode Lucian-Nicolae - PDL  

9. Dep.Bucur Constantin-Alin – Fără apartenenţă la un grup parlamentar  

         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.Nichita Cristina - PSD 

         20. Dep.Negruţ Clement - PDL  

        21. Dep.Niţã Emil - PSD  

                   22. Dep.Popa Radu Mihai- PP-DD 

        23. Dep.Roşca Mircea - PNL  

                  24. Dep.Tararache Mihai - PP-DD  

                  25. Dep.Tãtaru Florin-Cristian - PSD  

                  26. Dep.Traicu Rodin - PSD  

               27. Dep.Toader Mircea-Nicu – PDL  

       28. Dep.Şova Lucian - PSD  

       29. Dep.Zamfir Daniel-Cãtãlin - PNL  

 

La lucrările comisiei au lipsit: 

1. Dep.Fenechiu Relu – PNL 

 

II. Şedinţa comisiei din data de 23.04.2013 a fost condusă de domnul preşedinte 

Iulian Iancu care constată că există cvorum, respectiv sunt prezenţi 29 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 

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

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

Energiei sub conducerea domnului secretar de stat Mihai Albulescu. 

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

Iulian Iancu, care supune votului comisiei cererea de amânare a dezbaterii pentru a primi 
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raportul preliminar de la Comisia pentru buget, finanţe şi bănci, iar comisia aprobă în 

unanimitate. 

Cu proiectul de lege de la punctul 2 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 

Energiei sub conducerea domnului secretar de stat Mihai Albulescu. 

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

Iulian Iancu, care supune votului comisiei cererea de amânare a dezbaterii pentru a primi 

raportul preliminar de la Comisia pentru buget, finanţe şi bănci, iar comisia aprobă în 

unanimitate. 

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 Ministerului 

Transporturilor sub conducerea domnului secretar de stat Septimiu Buzaşu. 

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

Iulian Iancu, Mircea Toader, Emil Niţă şi Ion Diniţă.  

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

raport cu amendamente admise. 

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

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

Transporturilor sub conducerea domnului secretar de stat Septimiu Buzaşu. 

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

Iulian Iancu, care supune votului comisiei cererea iniţiatorului de amânare a dezbaterii, iar 

comisia aprobă în unanimitate. 

II Şedinţele comisiei din datele de 24 şi 25.04.2013 au avut loc la nivel de raportori. 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

Iulian Iancu 
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