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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
CAMERA  DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru industrii si servicii 
         

        

                                                                                                          Bucureşti, 21.11.2011 

 

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 

pentru şedinţele comisiei din săptămâna 14 - 17 noiembrie 2011 

 

 

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

16 şi  17 noiembrie  2011 cu următoarea ordine de zi: 

1. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.10 din Legea 

nr.458/2002 privind calitatea apei potabile (P.L.x 587/2011). 

2. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.263/2010 

privind sistemul unitar de pensii (P.L.x 603/2011). 

3. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.526/2003 

pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare a turismului " Schi în România" 

(P.L.x 180/2011). 

4. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.523/2003 privind 

aprobarea Programului Naţional de Dezvoltare a Turismului "Schi în România " (P.L.x 

456/2011). 

5. Propunere legislativă privind performanţa energetică a cladirilor din 

România (P.L.x 201/2011). 

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

pentru modificarea şi completarea Legii nr.265/2008 privind auditul de siguranţă rutieră 

(P.L.x 165/2010). 

7. Diverse.  

 

La lucrările comisiei din 14 şi 16 noiembrie au fost prezenţi: 

1. Dep.Iancu Iulian – PSD – Preşedinte 

2. Dep.Negoiţă Robert Sorin - PSD – Vicepreşedinte 

3. Dep.Trăşculescu Alin Silviu – PD-L – Vicepreşedinte 

4. Dep.Adomniţei Cristian Mihai – PNL – Secretar  

5. Dep.Marin Mircea – PD-L – Secretar 

6. Dep.Antal Istvan – UDMR  

7. Dep.Balcan Viorel – PD-L 
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8. Dep.Bode Lucian – PD-L 

9.  Dep.Boureanu Cristian Alexandru – PD-L 

10. Dep.Brătianu Matei Radu – PSD 

11. Dep.Chiriţă Dumitru – PSD 

12. Dep. Fenechiu Relu – PNL 

  13. Dep.Ionescu George – PD-L 

  14. Dep.Jolţa Nicolae – PNL 

  15. Dep. Leşe Doru Braşoan – PD-L 

  16. Dep.Manolescu Oana – Minorităţi 

  17. Dep. Martin Eduard Stelian - PSD 

  18. Dep.Mazilu Constantin - Progresist 

            19. Dep. Negruţ Clement – PD-L 

  20. Dep. Păduraru Nicuşor – PD-L 

                     21. Dep.Petrescu Cristian – PD-L 

          22. Dep.Potor Călin - PNL 

                     23. Dep.Roman Gheorghe – PD-L 

          24. Dep. Tătaru Florin Cristian _ PSD 

          25. Dep.Toader Mircea-Nicu – PD-L 

          26. Dep.Ţîmpău Radu Bogdan – PNL 

          

                   La lucrările şedinţei au lipsit: 

1. Dep.Bostan Emil – Progresist – Vicepreşedinte 

2. Dep.Dolineaschi Andrei – PSD 

  3. Dep. Olosz Gergely – UDMR 

  4. Dep.Rizea Cristian – PSD 

           

   La lucrările comisiei din 17 noiembrie au fost prezenţi: 

1. Dep.Iancu Iulian – PSD – Preşedinte 

2. Dep.Negoiţă Robert Sorin - PSD – Vicepreşedinte 

3. Dep.Trăşculescu Alin Silviu – PD-L – Vicepreşedinte 

4. Dep.Adomniţei Cristian Mihai – PNL – Secretar  

5. Dep.Marin Mircea – PD-L – Secretar 

6. Dep.Antal Istvan – UDMR  

7. Dep.Balcan Viorel – PD-L 

8. Dep.Bode Lucian – PD-L 

9.  Dep.Brătianu Matei Radu – PSD 

10. Dep.Chiriţă Dumitru – PSD 
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11. Dep. Fenechiu Relu – PNL 

  12. Dep.Ionescu George – PD-L 

  13. Dep.Jolţa Nicolae – PNL 

  14. Dep. Leşe Doru Braşoan – PD-L 

  15. Dep.Manolescu Oana – Minorităţi 

  16. Dep. Martin Eduard Stelian - PSD 

  17. Dep.Mazilu Constantin - Progresist 

            18. Dep. Negruţ Clement – PD-L 

  19. Dep. Păduraru Nicuşor – PD-L 

                     20. Dep.Petrescu Cristian – PD-L 

          21. Dep.Potor Călin - PNL 

                     22. Dep.Roman Gheorghe – PD-L 

          23. Dep. Tătaru Florin Cristian _ PSD 

          24. Dep.Toader Mircea-Nicu – PD-L 

          25. Dep.Ţîmpău Radu Bogdan – PNL 

          

                   La lucrările şedinţei au lipsit: 

1. Dep.Bostan Emil – Progresist – Vicepreşedinte 

2. Dep.Boureanu Cristian Alexandru – PD-L 

3. Dep.Dolineaschi Andrei – PSD 

  4. Dep. Olosz Gergely – UDMR 

  5. Dep.Rizea Cristian – PSD 

 

  II Şedinţa comisiei din data de 14.11.2011 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 la punctul 7.”Diverse”, de pe ordinea de 

zi, inscrierea următoarelor: 

7.1 Propunere de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului 

privind Fondul European de ajustare la globalizare (2014-2020)(COM(2011)608); 

7.2 Propunere de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de 

modificare a Regulamentului (CE) nr.1082/2006 al Parlamentului European şi al 

Consiliului din 5 iulie 2006 privind o grupare europeană de cooperare teritorială (GECT) în 

ceea ce priveşte clarificarea, simplificarea şi îmbunătăţirea constituirii şi punerii în aplicare 

a unor astfel de grupări (COM(2011)610); 
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7.3  Propunere de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului 

privind dispoziţii specifice pentru sprijinul din partea Fondului european de dezvoltare 

regională pentru obiectivul de cooperare teritorială europeană (COM(2011)611); 

7.4 Propunere de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului 

privind Fondul de coeziune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr.1084/2006 

(COM(2011)612); 

7.5 Propunere de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de 

stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare regională, 

Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare 

rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, care fac obiectul cadrului 

strategic comun, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul european 

de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune şi de abrogare a 

Regulamentului (CE) nr.1083/2006 (COM(2011)615), 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 sănătate şi familie. 

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege a luat cuvântul domnul 

deputat Iulian Iancu.  

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

negativă a proiectului de lege. 

Cu propunerea legislativă de la punctul 2 al ordinii de zi, comisia a fost 

sesizată pentru aviz la Comisia pentru muncă şi protecţie socială. 

În cadrul dezbaterilor asupra propunerii legislative a luat cuvântul domnul 

deputat Iulian Iancu.  

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

favorabilă a propunerii legislative. 

Cu proiectul de lege şi propunerile legislative de la punctele 3,4 şi 5 de pe  

ordinea de zi, comisia a fost sesizată în fond. 

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

arătat că iniţiatorii au transmis adrese prin care au cerut amânarea dezbaterilor, iar 

membrii comisiei au hotărât, în unanimitate amânarea dezbaterilor. 

La punctul „7 Diverse”, domnul preşedinte Iulian Iancu a reiterat cererea 

doamnei Monica Macovei cu privire la PLx549/2009 privind modificarea si completarea  

Legii minelor nr.85/2003, iar domnul George Ionescu a cerut să fie trecut raportor la acest 

proiect de lege. 

Cu propunerea de regulament de la punctul 7.1 al ordinii de zi, comisia a 

fost sesizată pentru verificarea respectării principiului subsidiarităţii. 
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În cadrul dezbaterilor asupra propunerii de regulament a luat cuvântul 

domnul deputat Iulian Iancu.  

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, în unanimitate să trimită 

Comisiei pentru afaceri europene şi Departamentului pentru Afaceri Europene, un proces 

verbal prin care se constată că propunerea de regulament respectă principiul 

subsidiarităţii. 

Cu propunerea de regulament de la punctul 7.2 al ordinii de zi, comisia a 

fost sesizată pentru verificarea respectării principiului subsidiarităţii. 

În cadrul dezbaterilor asupra propunerii de regulament a luat cuvântul 

domnul deputat Iulian Iancu.  

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, în unanimitate să trimită 

Comisiei pentru afaceri europene şi Departamentului pentru Afaceri Europene, un proces 

verbal prin care se constată că propunerea de regulament respectă principiul 

subsidiarităţii. 

Cu propunerea de regulament de la punctul 7.3 al ordinii de zi, comisia a 

fost sesizată pentru verificarea respectării principiului subsidiarităţii. 

În cadrul dezbaterilor asupra propunerii de regulament a luat cuvântul 

domnul deputat Iulian Iancu.  

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, în unanimitate să trimită 

Comisiei pentru afaceri europene şi Departamentului pentru Afaceri Europene, un proces 

verbal prin care se constată că propunerea de regulament respectă principiul 

subsidiarităţii. 

Cu propunerea de regulament de la punctul 7.4 al ordinii de zi, comisia a 

fost sesizată pentru verificarea respectării principiului subsidiarităţii. 

În cadrul dezbaterilor asupra propunerii de regulament a luat cuvântul 

domnul deputat Iulian Iancu.  

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, în unanimitate să trimită 

Comisiei pentru afaceri europene şi Departamentului pentru Afaceri Europene, un proces 

verbal prin care se constată că propunerea de regulament respectă principiul 

subsidiarităţii. 

Cu propunerea de regulament de la punctul 7.5 al ordinii de zi, comisia a 

fost sesizată pentru verificarea respectării principiului subsidiarităţii. 

La dezbaterile asupra acestora au participat, în calitate de invitaţi, specialişti 

din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.  

În cadrul dezbaterilor asupra propunerii de regulament au luat cuvântul 

domnii deputaţi Iulian Iancu şi Istvan Antal.  
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În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, în unanimitate să trimită 

Comisiei pentru afaceri europene şi Departamentului pentru Afaceri Europene, un proces 

verbal prin care se constată că propunerea de regulament respectă principiul 

subsidiarităţii. 

Intrucât punctele de pe ordinea de zi propuse spre dezbatere în comisie au 

fost epuizate, domnul preşedinte Iulian Iancu sistează lucrările şedinţei. 

 

  II Şedinţa comisiei din data de 16.11.2011 a fost condusă de domnul  

preşedinte Iulian Iancu, care constată că există cvorum, respectiv sunt prezenţi 25 

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 6 de pe  ordinea de zi, comisia a fost 

sesizată în fond. 

La dezbaterile asupra acestora au participat, în calitate de invitaţi, specialişti 

din cadrul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii sub conducerea domnului secretar 

de stat Eusebiu Pistru. 

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

Negoiţă şi Mircea Marin.  

Membrii comisiei au hotărât, în unanimitate amânarea dezbaterii asupra 

proiectului de lege pentru următoarea şedinţă a comisiei, pentru definitivarea 

amendamentelor la nivel de raportori, cu înscrierea pe ordinea de zi a şedinţei următoare 

a proiectelor de lege amânate din săptămâna trecută, care au ca iniţiator Ministerul 

Transporturilor şi Infrastructurii.  

Intrucât punctele de pe ordinea de zi propuse spre dezbatere în comisie au 

fost epuizate, domnul preşedinte Iulian Iancu sistează lucrările şedinţei. 

 

  II. Şedinţa comisiei din data de 17.11.2011 a avut loc la nivel de raportori.  
 
 
 
 
 

SECRETAR, 

 Mircea Marin                                                                         
 


