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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 

pentru şedinţele comisiei din săptămâna 18 – 22 noiembrie 2013 

 

 

 I. Comisia pentru industrii şi servicii şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 20 şi 21 

noiembrie 2013, cu următoarea ordine de zi:  

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

nr.69/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice (PLx 718/2007). 

2. Proiect de Lege pentru completarea Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim 

de taxi şi în regim de închiriere (PLx 621/2010). 

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

nr.90/2013 privind unele măsuri speciale pentru compensarea şi decontarea unor creanţe 

reciproce rezultate din contractul de vânzare-cumpărare de acţiuni încheiat între 

Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului şi Ford Motor Company (PLx 

4242013). 

4. Proiect de Lege pentru modificarea șI completarea art.10 din Legea nr.458/2002 

privind calitatea apei potabile  (PLx 451/2013). 

5. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.11/2013 privind 

completarea art.9 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.6/2011 pentru stimularea 

înființării șI dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri (PLx 406/2013). 

6. Proiect de Lege privind constituirea șI menținerea unui nivel minim de rezerve 

de țiței și de produse petroliere (PLx 496/2013). 

7. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 

nr.11/2003 privind gospodărirea în siguranţă a deşeurilor radioactive, precum şi a Legii 

nr.111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul 

activităţilor nucleare (PLx 419/2013). 

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

salubrizare a localităţilor nr.101/2006 (PLx 253/2010). 
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9. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.19/2009 privind unele măsuri în domeniul legislaţiei referitoare la achiziţiile publice 

(PLx 225/2009/2013). 

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

nr.72/2009 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

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

concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii (PLx 

468/2009/2013). 

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

nr.94/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

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

concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii (PLx 

821/2007/2013). 

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

nr.143/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

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

concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii (PLx 

117/2009/2013). 

          13. Comunicarea „O viziune pe termen lung în ceea ce priveşte infrastructura din 

Europa şi dincolo de graniţele ei [COM(2013)711] 

 14. Diverse.  

I. Comisia pentru industrii şi servicii şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 22 

noiembrie 2013, cu următoarea ordine de zi:  

1. Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2014 (PLx 514/2013). 

 

La lucrările comisiei din 20 şi 21.11.2013 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 – PSD 

10   Dep.Costin Gheorghe – PNL 

11. Dep. Dalca Ştefan-Petru- PP-DD 

 2

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?idp=10965
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?idp=10965
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?idp=10965
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?idp=10965
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?idp=10965
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?idp=10965
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?idp=10965
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?idp=10965


12.  Dep.Diniţã Ion - PC  

13.  Dep. Dep.Dolineaschi Andrei - PSD  

14.  Dep. Fenechiu Relu – PNL  

15.  Dep. Iane Ovidiu Ştefan - PSD  

16.  Dep.Ionescu George - PDL  

17.  Dep.Ispir Raluca-Cristina - PNL  

18.  Dep.Lupu Mihai - PNL  

  19. Dep.Manolescu Oana – Minorităţi Naţionale 

20. Dep.Marin Gheorghe - PSD  

21.  Dep. Mironescu Rãzvan Horia – PNL  

  22. Dep. Nazare Alexandru- PDL 

     23. Dep.Niţã Emil - PSD  

     24.  Dep.Roşca Mircea – PNL 

          25. Dep. Săvoiu Ionuţ-Cristian - PSD  

          26. Dep.Şova Lucian - PSD 

          27. Dep.Tararache Mihai - Neafiliat  

          28.  Dep.Tãtaru Florin-Cristian - PSD  

          29.  Dep.Toader Mircea-Nicu – PDL 

                    30.  Dep.Traicu Rodin - PSD  

         31.  Dep.Zamfir Daniel-Cãtãlin - PNL  

 

La lucrările comisiei au lipsit: 

1.  Dep.Burlacu Ştefan- PP-DD 

        2. Dep.Nichita Cristina – PSD 

   3. Dep.Popa Radu Mihai- PSD 

 

La lucrările comisiei din 22.11.2013 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.Bode Lucian-Nicolae - PDL  

7.  Dep.Bucur Constantin-Alin – PSD 

8.   Dep.Costin Gheorghe – PNL 

9. Dep. Dalca Ştefan-Petru- PP-DD 

 10. Dep.Diniţã Ion - PC  
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11. Dep. Dep.Dolineaschi Andrei - PSD  

12.  Dep. Fenechiu Relu – PNL  

13. Dep. Iane Ovidiu Ştefan - PSD  

14. Dep.Ionescu George - PDL  

15, Dep.Ispir Raluca-Cristina - PNL  

16. Dep. Victor Manea (care l-a înlocuit pe domnul deputat 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.Niţã Emil - PSD  

                   22. Dep.Roşca Mircea – PNL 

          23. Dep.Şova Lucian - PSD 

        24. Dep.Tararache Mihai - Neafiliat  

        25.  Dep.Toader Mircea-Nicu – PDL 

                   26.  Dep.Traicu Rodin - PSD  

         27.  Dep.Zamfir Daniel-Cãtãlin - PNL  

 

La lucrările comisiei au lipsit: 

1.  Dep.Arsene Ionel - PSD  

   2. Dep.Blãnariu Valentin - PP-DD  

   3. Dep.Burlacu Ştefan- PP-DD 

   4. Dep. Nazare Alexandru- PDL 

      5. Dep.Popa Radu Mihai- PSD 

      6. Dep. Săvoiu Ionuţ-Cristian - PSD  

     7. Dep.Tãtaru Florin-Cristian - PSD  

 

 II. Şedinţa comisiei din data de 20.11.2013 a fost condusă de domnul preşedinte 

Iulian Iancu care constată că există cvorum, respectiv sunt prezenţi 31 deputaţi din totalul 

de 34 deputaţi membri ai comisiei, şi propune comisiei dezbaterea proiectelor de lege 

înscrise pe Ordinea de zi cu adăugarea la punctul „14. Diverse” a proiectului de Lege 

privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.95/2013 pentru modificarea și 

completarea art.5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.75/2013 privind unele măsuri 

pentru reorganizarea prin divizare partială a Oficiului Participațiilor Statului și Privatizării în 

Industrie, pentru modificarea unor acte normative, precum și pentru reglementarea unor 

măsuri privind activitatea Departamentului pentru Energie, (PLx 502/2013), iar comisia 

aprobă în unanimitate. 
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Cu proiectul de lege de la punctul „14. Diverse” (PLx 502/2013), comisia a fost 

sesizată în fond. 

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 adoptată de Senat. 

Cu proiectul de lege de la punctul 1 al ordinii de zi, comisia a fost sesizată pentru 

raport comun împreună cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi. 

La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, domnul primar general Sorin 

Oprescu şi reprezentanţi ai Ministerului Afacerilor Interne sub conducerea doamnei 

secretar general adjunct Irina Alexe. 

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

Iulian Iancu şi Gheorghe Marin. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au adoptat în unanimitate, primele 200 de 

articole şi continuarea dezbaterii la nivel de raportori. 

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

La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, domnul primar general Sorin 

Oprescu şi reprezentanţi ai asociaţiilor şi patronatelor din domeniul taximetriei. 

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

Iulian Iancu, Gheorghe Marin, Istvan Antal, Ovidiu Ştefan Iane, Mircea Toader, Răzvan 

Horia Mironescu, Mihai Tararache şi Emil Niţă. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, continuarea dezbaterilor într-o 

şedinţă ulterioară a  comisiei. 

Cu proiectul de lege de la punctul 3 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 A.V.A.S. 

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

Iulian Iancu, Ovidiu Ştefan Iane, Emil Niţă, Daniel-Cătălin Zamfir şi Istvan Antal. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu trei abţineri, respectiv domnii 

deputaţi: Istvan Antal, Daniel-Cătălin Zamfir şi Valentin Blănariu, avizarea favorabilă a 

proiectului de lege în forma adoptată de Senat. 

Cu proiectul de lege de la punctul 4 al ordinii de zi, comisia a fost sesizată pentru 

aviz la Comisia pentru sănătate şi familie. 

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

Mediului şi Schimbărilor Climatice sub conducerea domnului secretar de stat Gelu Puiu. 
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În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege au luat cuvântul domnii deputaţi: 

Iulian Iancu, Istvan Antal, Ovidiu Ştefan Iane, Emil Niţă, Daniel-Cătălin Zamfir, Răzvan 

Horia Mironescu  şi Gheorghe Marin. 

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 5 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 Dan Enache. 

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

Iulian Iancu. 

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

proiectului de lege în forma adoptată de Senat. 

Cu proiectul de lege de la punctul 6 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 şi ai ANRSPS sub 

conducerea domnului preşedinte Dan Cornel Baranga. 

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

Iulian Iancu, Daniel-Cătălin Zamfir, Rodin Traicu  şi Emil Niţă. 

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

proiectului de lege cu amendamente admise. 

Cu proiectul de lege de la punctul 7 al ordinii de zi, comisia a fost sesizată în fond. 

La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai C.N.C.A.N. sub 

conducerea domnului secretar de stat Constantin Popescu şi ai Agenţiei Nucleare şi 

pentru Deşeuri Radioactive sub conducerea domnului preşedinte Florin Tătar. 

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

Iulian Iancu şi Rodin Traicu. 

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

proiectului de lege în forma adoptată de Senat. 

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

raport suplimentar. 

La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, domnul primar general Sorin 

Oprescu şi reprezentanţi ai Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile 

Comunitare de Utilităţi Publice. 

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

Iulian Iancu, Răzvan Horia Mironescu, Istvan Antal, Ovidiu Ştefan Iane, Emil Niţă, Daniel-

Cătălin Zamfir şi Mihai Tararache. 
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În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu două voturi împotrivă şi o 

abţinere, respectiv domnii deputaţi: Istvan Antal, Mihai Tararache şi Ovidiu Ştefan Iane, 

menţinerea raportului. 

Cu proiectele de lege de la punctele 9-12 ale ordinii de zi, comisia a fost sesizată 

pentru rapoarte înlocuitoare.  

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât cu majoritate de voturi întocmirea 

rapoartelor înlocuitoare, respingerea cererilor de reexaminare formulate si adoptarea 

legilor respective în forma adoptată de Senat. 

Cu „Comunicarea” de la punctul 13 al ordinii de zi, comisia a fost sesizată pentru 

examinarea fondului. 

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

Apărării Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei. 

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

Iulian Iancu. 

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

proiect de opinie privind examinarea fondului către Comisia pentru afaceri europene. 

II. Şedinţa comisiei din data de 21.11.2013 a avut loc la nivel de raportori.  

 II. Şedinţa comună a Comisiei pentru industrii şi servicii împreună cu Comisia 

pentru politică economică, reformă şi privatizare a Camerei Deputaţilor, Comisia 

economică, industrii şi servicii şi Comisia pentru privatizare şi administrarea activelor 

statului din Senat din data de 22.11.2013 a fost condusă de domnul preşedinte Iulian 

Iancu, care constată că există cvorum şi propune dezbaterea 1. a) bugetului Ministerului 

Economiei, inclusiv pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediul de Afaceri şi Turism şi 

pentru Energie; 1. b) bugetul Consiliului Concurenţei; 1. c) bugetul Consiliului Naţional de 

Soluţionare a Contestaţiilor; şi 1. d) bugetul Secretariatului General al Guvernului, iar 

comisiile aprobă în unanimitate. 

Cu proiectul de buget de la punctul 1. a) al ordinii de zi, comisia a fost sesizată 

pentru aviz la Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a Camerei Deputaţilor şi la Comisia 

Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital a Senatului.  

La lucrările Comisiilor reunite au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai 

Ministerului Finanţelor Publice,  Ministerului Economiei, Departamentul pentru Energie şi 

Departamentul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediu de Afaceri şi Turism. 

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

Lucian Iliescu, Rodin Traicu, Mihai Tararache, Mircea Toader, Lucian Nicolae Bode, 

Istvan Antal, Gheorghe Udrişte, Gheorghe Costin, Ştefan-Petre Dalca şi Daniel-Cătălin 

Zamfir. 
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În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, avizarea 

favorabilă a proiectului de lege cu amendamente respinse. 

Cu proiectul de buget de la punctul 1. b) al ordinii de zi, comisia a fost sesizată 

pentru aviz la Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a Camerei Deputaţilor şi la Comisia 

pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital a Senatului.   

La lucrările Comisiilor reunite au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai 

Ministerului Finanţelor Publice şi ai Consiliului Concurenţei.  

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

Mihai Tudose şi Lucian Iliescu. 

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

favorabilă a proiectului de lege. 

Cu proiectul de buget de la punctul 1. c) al ordinii de zi, comisia a fost sesizată 

pentru aviz la Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a Camerei Deputaţilor şi la Comisia 

pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital a Senatului.  

La lucrările Comisiilor reunite au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai 

Ministerului Finanţelor Publice şi ai Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor. 

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul domnii deputaţi: Iulian Iancu şi Mihai 

Tudose. 

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

favorabilă a proiectului de lege. 

Cu proiectul de buget de la punctul 1. d) al ordinii de zi, comisia a fost sesizată 

pentru aviz la Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a Camerei Deputaţilor şi la Comisia 

pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital a Senatului.  

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

Ministerului Finanţelor Publice şi ai Secretariatului General al Guvernului. 

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

Mihai Tudose şi Lucian Iliescu. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiilor reunite au avizat favorabil, cu majoritate de 

voturi, proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2014 şi anexa la acesta cu privire la 

proiectul de  buget al  Secretariatului General al Guvernului, respectiv anexa nr.3/13/29, 

cu amendamente respinse. 

II Şedinţa comună a Comisiei pentru industrii şi servicii a Camerei Deputaţilor, 

împreună cu Comisia economică, industrii şi servicii a Senatului din data de 22.11.2013 a 

fost condusă de domnul preşedinte Iulian Iancu care constată că există cvorum şi 

propune dezbaterea: 1. e) bugetul Ministerului Transporturilor, iar comisiile aprobă în 

unanimitate. 
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Cu proiectul de buget de la punctul 1. e) al ordinii de zi, comisia a fost sesizată 

pentru aviz la Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a Camerei Deputaţilor şi la Comisia 

pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital a Senatului.  

La lucrările Comisiilor reunite au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai 

Ministerului Finanţelor Publice şi ai Ministerului  Transporturilor. 

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

Lucian Iliescu, Florin Constantinescu, Istvan Antal, Mircea Toader, Relu Fenechiu, Mihai 

Tararache, Daniel-Cătălin Zamfir, Răzvan Horia Mironescu şi Trifon Belacurencu. 

În urma dezbaterilor, membrii celor două comisii au avizat favorabil, cu majoritate 

de voturi, proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2014 şi anexele la acesta cu privire la 

proiectul de  buget al  Ministerului Transporturilor, respectiv anexa nr.3/24, cu 

amendamente admise şi respinse. 

 

 

 

  

SECRETAR, 

Radu - Bogdan Ţîmpău  
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