
   
 
 
 

PROCES VERBAL 
pentru şedinţele comisiei din săptămâna 15 -  18 aprilie  2013 

 
 
 

Şedinţa comisiei din data de 16.04.2013 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 dezbaterea 
proiectelor de lege înscrise pe Ordinea de zi, cu includerea la punctul „8. Diverse” a 
proiectului de Lege privind formalităţile de raportare aplicabile navelor la sosirea în 
şi/sau la plecarea din porturile româneşti (PLx 42/2013), iar comisia  aprobă în 
unanimitate.  

Cu proiectul de lege de la punctul 1 al ordinii de zi, proiect de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.6/2013 privind instituirea unor măsuri speciale 
pentru impozitarea exploatării resurselor naturale, altele decât gazele naturale, 
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 
Finanţelor Publice. 

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege a luat cuvântul domnul  
deputat Iulian Iancu, care supune votului comisiei cererea de amânare a dezbaterii, 
iar comisia aprobă în unanimitate. 

Cu proiectul de lege de la punctul 2 al ordinii de zi, 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, comisia a fost sesizată pentru raport comun împreună cu Comisia 
pentru buget, finanţe şi bănci. 

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege a luat cuvântul domnul  
deputat Iulian Iancu, care supune votului comisiei cererea de amânare a dezbaterii, 
iar comisia aprobă în unanimitate. 

Cu proiectul de lege de la punctul 3 al ordinii de zi, proiect de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.8/2013 privind reorganizarea 
reţelei sanitare proprii a Ministerului Transporturilor şi pentru modificarea Legii 
nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, comisia a fost sesizată în fond 
împreună cu Comisia pentru sănătate şi familie. 

La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai Ministerului 
Transporturilor şi ai Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. 

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege a luat cuvântul domnul  
deputat Iulian Iancu, care supune votului comisiei cererea de amânare a dezbaterii, 
pentru clarificarea unor probleme la nivel de raportori, iar comisia aprobă în 
unanimitate. 

Cu proiectul de lege de la punctul 4 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 
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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 
Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.  

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege au luat cuvântul domnii  
deputaţi Iulian Iancu, Eduard-Stelian Martin, Răzvan Horia Mironescu, Mihai 
Tararache, Ion Diniţă, Emil Niţă, Lucian Şova şi Mihai Lupu.  

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, în unanimitate, aprobarea 
unui raport cu amendamente admise şi respinse 

Cu proiectul de lege de la punctul 5 al ordinii de zi, proiect de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.63/2012 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.18/2009 privind creşterea 
performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, comisia a fost sesizată în fond. 

La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi ai Autorităţii Naţionale de 
Reglementare în domeniul Energiei.  

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege au luat cuvântul domnii  
deputaţi Iulian Iancu, Emil Niţă, Daniel-Cãtãlin Zamfir, Radu Mihai Popa, Răzvan 
Horia Mironescu şi Gheorghe Costin.  

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, în unanimitate, aprobarea 
unui raport cu amendamente admise. 

Cu propunerea de Regulament de la punctul 6 al ordinii de zi, propunere de 
Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a 
Regulamentului (CE) nr.261/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului de 
stabilire a unor norme comune în materie de compensare şi de asistenţă a pasagerilor 
în eventualitatea refuzului la îmbarcare şi anulării sau întârzierii prelungite a 
zborurulor şi a Regulamentului (CE) nr.2027/97 privind răspunderea operatorilor de 
transport aerian privind transportul aerian al pasagerilor şi al bagajelor acestora 
COM(2013)130, comisia a fost sesizată pentru verificarea principiului subsidiarităţii. 

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

În cadrul dezbaterilor asupra propunerii de Regulament au luat cuvântul 
domnii  deputaţi: Iulian Iancu şi Dumitru Chiriţă. 

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 7 al ordinii de zi, propunere de 
Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind notificarea către 
Comisie a proiectelor de investiţii în infrastructura energetică din Uniunea 
Europeană şi de înlocuire a Regulamentului (UE, Euratom) nr.617/2010 al 
Consiliului COM(2013)153, comisia a fost sesizată pentru verificarea principiului 
subsidiarităţii. 

La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai Ministerului 
Economiei şi ai Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei.  
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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 transmiterea 
către Comisia pentru afaceri europene a unui proces verbal privind verificarea 
principiului subsidiarităţii. 

Cu proiectul de lege de la punctul 8 al ordinii de zi, proiect de Lege privind 
formalităţile de raportare aplicabile navelor la sosirea în şi/sau la plecarea din 
porturile româneşti, comisia a fost sesizată în fond. 

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

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

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, în unanimitate, aprobarea 
unui raport cu amendamente admise. 

Şedinţele comisiei din datele de 17 şi 18.04.2013 au avut loc la nivel de 
raportori. 
 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar, 
Dr.Fiz.Maria Cristina Bălănescu    
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