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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 

pentru şedinţele comisiei din săptămâna 25 - 27 iunie  2013 

 

 I. Comisia pentru industrii şi servicii şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 25, 26 şi 27 

iunie 2013, cu următoarea ordine de zi:  

1. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 

nr.57/2013 privind modificarea și completarea Legii nr.220/2008 pentru stabilirea 

sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie (PLx 

227/2013). 

2. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.349/2002 pentru 

prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun (PLx 222/2013). 

3. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 

nr.47/2013 privind unele măsuri în domeniul instrumentelor structurale care privesc 

beneficiarii direcțI finanțați din fonduri externe nerambursabile, precum și unele măsuri 

financiare în domeniul ex-ISPA din sectorul transporturi (PLx 225/2013). 

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

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

5. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 

nr.31/2013 pentru modificarea art.8 lit.b1) din Ordonanța de urgență a Guvernului 

nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de 

concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii (PLx 185/2013). 

6. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 

nr.35/2013 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 și a contractelor de concesiune de servicii (PLx 186/2013). 

7. Diverse. 

 

La lucrările comisiei din 25.06.2013 au fost prezenţi: 

1. Dep.Iancu Iulian – PSD – Preşedinte  
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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 – Fără apartenenţă la un grup parlamentar 

                   10. Dep.Costin Gheorghe – PNL 

         11. Dep.Diniţã Ion - PC  

         12. Dep.Dolineaschi Andrei - PSD  

         13. Dep. Romeo Nicoară (care l-a înlocuit pe domnul deputat Fenechiu Relu 

– PNL)  

14. Dep.Ionescu George - PDL  

15. Dep.Ispir Raluca-Cristina - PNL  

16. Dep.Lupu Mihai - PNL  

17. Dep.Manolescu Oana – Minorităţi Naţionale 

18. Dep.Marin Gheorghe - PSD  

19. Dep. Mironescu Rãzvan Horia - PNL 

20. Dep.Nichita Cristina - PSD 

21. Dep.Negruţ Clement - PDL  

22. Dep.Niţã Emil - PSD  

23. Dep.Roşca Mircea - PNL  

24. Dep.Şova Lucian - PSD 

25. Dep.Tararache Mihai - Fără apartenenţă la un grup parlamentar  

26. Dep.Tãtaru Florin-Cristian - PSD  

27. Dep.Toader Mircea-Nicu – PDL 

28.  Dep.Traicu Rodin - PSD  

29. Dep.Zamfir Daniel-Cãtãlin - PNL  

 

La lucrările comisiei au lipsit: 

1. Dep. Popa Radu Mihai- Fără apartenenţă la un grup parlamentar  

 

                     La lucrările comisiei din 26 şi 27.06.2013 au fost prezenţi: 

1. Dep.Iancu Iulian – PSD – Preşedinte  

2. Dep.Chiriţă Dumitru – PSD – Vicepreşedinte  

3. Dep.Martin Eduard-Stelian – PSD - Vicepreşedinte  
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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 – 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.Roşca Mircea - PNL  

23. Dep.Şova Lucian - PSD 

24. Dep.Tararache Mihai - Fără apartenenţă la un grup parlamentar  

25. Dep.Tãtaru Florin-Cristian - PSD  

26. Dep.Toader Mircea-Nicu – PDL 

27.  Dep.Traicu Rodin - PSD  

28.  Dep.Zamfir Daniel-Cãtãlin - PNL  

 

La lucrările comisiei au lipsit: 

1. Dep. Popa Radu Mihai- Fără apartenenţă la un grup parlamentar  

2. Dep. Fenechiu Relu – PNL 

 

II. Şedinţa comisiei din data de 25.06.2013 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 în fond. 
La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai Ministerului 

Economiei sub conducerea domnului secretar de stat Maricel Popa, ai ANRE sub 
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conducerea domnului preşedinte Nicolae Havrileţ, ai Consiliului Concurenţei, ai 

Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, ai Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării 

Rurale, ai Transelectrica, ai OPCOM şi ai operatorilor în domeniu. 

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul domnii deputaţi: Iulian Iancu, Rodin Traicu, 

Istvan Antal, Dumitru Chiriţă şi Mircea Toader. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au amânat în unanimitate dezbaterea  

proiectului de lege, pentru şedinţa din ziua următoare, pentru a avea timpul necesar în 

vederea colectării şi analizării amendamentelor şi observaţiilor primite. 

Cu proiectul de lege de la punctul 3 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 a luat cuvântul domnul deputat Iulian Iancu. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au aprobat, în unanimitate, proiectul de 

lege, în forma adoptată de Senat. 

II. Şedinţa comisiei din data de 26.06.2013 a fost condusă de domnul preşedinte 

Iulian Iancu care constată că există cvorum, respectiv sunt prezenţi 28 deputaţi din totalul 

de 30 deputaţi  membri ai comisiei, şi propune comisiei continuarea dezbaterilor începând 

cu punctul 1 de pe Ordinea de zi, iar comisia  aprobă în unanimitate. 

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

Economiei, ai ANRE şi ai operatorilor în domeniu. 

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul domnii deputaţi: Iulian Iancu, Rodin Traicu, 

Istvan Antal, Dumitru Chiriţă şi Gheorghe Marin. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au amânat în unanimitate dezbaterea  

proiectului de lege, pentru o şedinţă viitoare, deoarece nu au putut fi analizate în timp util 

observaţiile şi punctele de vedere transmise atât de către autorităţi cât şi de operatorii din 

sectorul energetic.  

Domnul preşedinte Iulian Iancu a propus amânarea dezbaterii proiectelor de lege 

de la punctele 2 şi 4 de pe ordinea de zi pentru  sesiunea din toamnă, iar comisia a 

aprobat în unanimitate. 

La punctul „7. Diverse” de pe Ordinea de zi, au luat cuvântul domnii deputaţi: Iulian 

Iancu, Istvan Antal şi Daniel-Cătălin Zamfir care au avut propuneri  cu privire la şedinţele 

programate în vacanţa parlamentară.  

II Şedinţa comisiei din data de 27.06.2013 a avut loc la nivel de raportori şi au fost 

dezbătute proiectele de la punctele 5 şi 6. 

 

SECRETAR, 

Radu - Bogdan Ţîmpău  
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