
  
 
 
 
 

PROCES VERBAL 
pentru şedinţele comisiei din săptămâna 25 -  28 martie  2013 

 
 
 
 Şedinţa comisiei din data de 25.03.2013 a avut loc la nivel de raportori. 

Şedinţa comisiei din data de 26.03.2013 a fost condusă de domnul preşedinte 
Iulian Iancu. Domnul preşedinte Iulian Iancu constată că există cvorum, respectiv 
sunt prezenţi 25 deputaţi din totalul de 29 deputaţi  membri ai comisiei,  şi propune 
comisiei stabilirea raportorilor la proiectul 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 
(P.L.x718/2007), apoi dezbaterea proiectelor de lege înscrise pe Ordinea de zi, iar 
comisia  aprobă în unanimitate.  

La proiectul 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, s-au înscris ca raportori 
următorii deputaţi: Dumitru Chiriţă, Ion Diniţă, Gheorghe Marin şi Lucian Şova. 

Cu proiectul de lege de la punctul 1 al ordinii de zi, proiect de Lege pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.372/2005 privind performanţa energetică a 
clădirilor, comisia a fost sesizată pentru raport suplimentar. 

La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice sub conducerea domnului secretar de 
stat Iulian Matache şi ai Ministerului Finanţelor Publice. 

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege au luat cuvântul domnii  
deputaţi: Iulian Iancu, Istvan Antal, Emil Niţă, Ion Diniţă, Rodin Traicu, Mihai 
Lupu, Gheorghe Marin, Radu Bogdan Ţîmpău, Dumitru Chiriţă, Gheorghe Costin, 
Răzvan Horia Mironescu,  

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, în unanimitate ca până luni 
1.04.2013 să se definitiveze raportul, cu punctele rămase a fi clarificate, inclusiv cu 
punctul de vedere al Ministerului Finanţelor Publice, iar miercuri 3.04 să fie adoptat 
în şedinţa de comisie. 

Cu proiectul de lege de la punctul 2 al ordinii de zi, proiect de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.95/2012 pentru prorogarea 
termenelor prevăzute la alin.(2) şi (4) ale art.6 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.114/2005 privind unele măsuri pentru derularea şi finalizarea 
privatizării societăţilor comerciale filiale de distribuţie şi furnizare a energiei 
electrice " Electrica Moldova"-S.A. şi "Electrica Oltenia "-S.A., 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 
Economiei. 

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege a luat cuvântul domnul  
deputat Iulian Iancu.   
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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 3 al ordinii de zi, proiect de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.91/2012 pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative din domeniul sănătăţii, comisia a fost sesizată 
pentru aviz la Comisia pentru sănătate şi familie şi la Comisia pentru buget, finanţe 
şi bănci. 

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege a luat cuvântul domnul  
deputat Iulian Iancu, care a cerut comisiei amânarea dezbaterii la cererea 
iniţiatorului. Domnul deputat Emil Niţă a cerut adresarea unei scrisori către 
Ministerul Sănătăţii, în care să se arate imposibilitatea dezbaterii proiectelor de lege 
iniţiate de acest minister, datorată lipsei reprezentanţilor ministerului, iar comisia a 
aprobat în unanimitate. 

Cu propunerea legislativă de la punctul 4 al ordinii de zi, propunere legislativă 
privind regimul special maritim, comisia a fost sesizată pentru raport suplimentar. 

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.  

În cadrul dezbaterilor asupra propunerii legislative a luat cuvântul domnul  
deputat Iulian Iancu. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, în unanimitate respingerea 
propunerii legislative. 

Cu proiectul de lege de la punctul 5 al ordinii de zi, proiect de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.87/2011 pentru efectuarea 
investigaţiilor tehnice privind siguranţa în cazul accidentelor din sectorul de 
transport maritim, 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.   

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, în unanimitate amânarea 
dezbaterii. 

Cu proiectul de lege de la punctul 6 al ordinii de zi, proiect de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.40/2011 privind promovarea 
vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, 
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 
Finanţelor Publice şi ai Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice sub 
conducerea doamnei secretar de stat Anne Jugănaru.  

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege au luat cuvântul domnii  
deputaţi Iulian Iancu şi Istvan Antal.   

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, în unanimitate aprobarea 
proiectului de lege în forma iniţială de la Guvern. 

Cu proiectul de lege de la punctul 7 al ordinii de zi, proiect de Lege pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.190/2000 privind 
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regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase în România, comisia a fost sesizată 
în fond împreună cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi. 

La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai Ministerului 
Finanţelor Publice sub conducerea domnului secretar de stat Ghizdeanu Ioan, ai 
Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor şi ai Patronatului Bijutierilor 
din România. 

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege au luat cuvântul domnii  
deputaţi: Iulian Iancu, Dumitru Chiriţă, Istvan Antal, Ion Diniţă, Mihai Tararache şi 
Mircea Roşca. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât,  cu majoritate de voturi, 
adoptarea proiectului de lege cu amendamente admise şi întocmirea unui raport 
preliminar suplimentar care va fi înaintat Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. 

Cu proiectul de lege de la punctul 8 al ordinii de zi, proiect de Lege privind 
exploatarea resurselor naturale cu conţinuturi de metale preţioase ale României, 
comisia a fost sesizată în fond. 

La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai Ministerului 
Economiei şi ai Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale. 

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

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, în unanimitate respingerea 
proiectului de lege. 

Cu proiectul de lege de la punctul 9 al ordinii de zi, proiect de Lege privind 
reglementarea marketingului substituenţilor de lapte matern, comisia a fost sesizată 
în fond împreună cu Comisia pentru sănătate şi familie. 

La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai Ministerului 
Sănătăţii, ai Coaliţiei pentru nutriţia sugarilor şi copiilor de vârstă mică şi domnul 
senator Burlea Marin în calitate de preşedinte al Societăţii Române de Pediatrie. 

În cadrul dezbaterilor generale asupra proiectului de lege a luat cuvântul 
domnul  deputat Iulian Iancu.   

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât amânarea dezbaterii pe 
articole pentru următoarea şedinţă a comisiei. 

Cu proiectul de lege de la punctul 10 al ordinii de zi, 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, comisia a fost sesizată 
în fond. 

La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai Ministerului 
Economiei şi ai Ministerului Afacerilor Interne. 

În cadrul dezbaterilor generale asupra proiectului de lege a luat cuvântul 
domnul  deputat Iulian Iancu.   

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât amânarea dezbaterii pe 
articole pentru următoarea şedinţă a comisiei. 

Cu propunerea de directivă de la punctul 11 al ordinii de zi, COM(2013)102 
Propunere de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a 
Directivelor 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE ale Consiliului şi a 
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Directivei 2004/37/CE a Parlamentului European şi a Consiliului pentru a le alinia la 
Regulamentul (CE) nr.1272/2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea 
substanţelor şi a amestecurilor, comisia a fost sesizată pentru verificarea principiului 
subsidiarităţii. 

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

În cadrul dezbaterilor asupra propunerii de regulament au luat cuvântul domnii  
deputaţi: Iulian Iancu şi Lucian Şova. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, în unanimitate transmiterea 
către Comisia pentru afaceri europene a unui proces verbal privind verificarea 
principiului subsidiarităţii. 

  Cu propunerea de regulament de la punctul 12 al ordinii de zi, 
COM(2013)106 Propunerea de Regulament a Parlamentului European şi a 
Consiliului de stabilire a regimului comercial aplicabil anumitor mărfuri rezultate din 
transformarea produselor agricole, comisia a fost sesizată pentru verificarea 
principiului subsidiarităţii. 

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

În cadrul dezbaterilor asupra propunerii de regulament au luat cuvântul domnii  
deputaţi: Iulian Iancu şi Lucian Şova. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, în unanimitate transmiterea 
către Comisia pentru afaceri europene a unui proces verbal verificarea principiului 
subsidiarităţii. 

Şedinţele comisiei din datele de 27 şi 28.03.2013 au avut loc la nivel de 
raportori şi s-a dezbătut punctul 13, proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.77/2012 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, de pe ordinea de zi. 
 

 

 

 

 
Consilier parlamentar, 
Dr.Fiz.Maria Cristina Bălănescu    
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