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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 

pentru şedinţele comisiei din săptămâna 2 - 5 septembrie 2013 

 

 

 I. Comisia pentru industrii şi servicii şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 3, 4 şi 5 

septembrie 2013, cu următoarea ordine de zi:  

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

nr.39/2013 privind preluarea de către Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului a 

creanţelor bugetare restante asupra Companiei Naţionale a Metalelor Preţioase şi 

Neferoase "REMIN" -S.A. Baia Mare, administrate de Agenţia Naţională de Administrare 

Fiscală, prin organul fiscal competent (PLx 234/2013). 

2. Proiect de Lege privind emisiile industriale (PLx 237/2013). 

3. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii Educaţiei 

Naţionale nr.1/2011 (PLx 200/2013). 

4. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.349/2002 

pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun (PLx 

222/2013). 

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

nr.28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală (PLx 233/2013). 

6. Diverse. 

 

La lucrările comisiei din 3, 4 şi 5.09.2013 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  
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7. Dep.Blãnariu Valentin - PP-DD  

8. Dep.Bode Lucian-Nicolae - PDL  

9. Dep.Bucur Constantin-Alin – Neafiliat 

         10. Dep.Costin Gheorghe – PNL 

         11. Dep.Diniţã Ion - PC  

         12. Dep. Dep.Dolineaschi Andrei - PSD  

         13. Dep. 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.Negruţ Clement - PDL  

               21. Dep.Nichita Cristina - PSD 

         22. Dep.Niţã Emil - PSD  

   23. Dep.Popa Radu Mihai- Neafiliat 

        24. Dep.Roşca Mircea - PNL  

        25. Dep.Şova Lucian - PSD 

        26. Dep.Tararache Mihai - Neafiliat  

        27. Dep.Tãtaru Florin-Cristian - PSD  

        28. Dep.Toader Mircea-Nicu – PDL 

                   29.  Dep.Traicu Rodin - PSD  

        30. Dep.Zamfir Daniel-Cãtãlin - PNL  

 

La lucrările comisiei au lipsit: 

1. Dep. Dalca Ştefan-Petru- PP-DD 

2. Dep. Oajdea Daniel Vasile- PP-DD  

 

II. Şedinţa comisiei din data de 3.09.2013 a fost condusă de domnul preşedinte 

Iulian Iancu care constată că există cvorum, respectiv sunt prezenţi 30 deputaţi din totalul 

de 32 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 pentru 

aviz la Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare. 
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La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai Ministerului 

Economiei sub conducerea domnului secretar de stat Manuel Donescu şi ai Agenţiei 

Naţionale pentru Resurse Minerale. 

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

Iulian Iancu, Emil Niţă, Gheorghe Marin, Florin-Cristian Tătaru, Mircea Toader şi Rodin 

Traicu.   

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, (3 

abţineri şi un vot împotrivă) avizarea favorabilă a proiectului de lege în forma adoptată de 

Senat. 

Cu proiectul de lege de la punctul 2 al ordinii de zi, comisia a fost sesizată pentru 

aviz la Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic. 

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

Mediului şi Schimbărilor Climatice. 

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

Iulian Iancu, Mircea Toader, Rodin Traicu şi Istvan Antal.   

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

favorabilă a proiectului de lege în forma adoptată de Senat. 

Cu propunerea legislativă de la punctul 3 al ordinii de zi, comisia a fost sesizată 

pentru aviz la Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport. 

În cadrul dezbaterilor asupra propunerii legislative a luat cuvântul domnul deputat 

Iulian Iancu, care a cerut amânarea dezbaterii la cererea iniţiatorilor, doamna deputat 

Tamara Ciofu şi domnul deputat Vlad Cosma.  

Membrii comisiei au hotărât, în unanimitate, amânarea dezbaterii pentru 

săptămâna următoare. 

Cu propunerea legislativă 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 

Sănătăţii sub conducerea domnului secretar de stat Răzvan Vulcănescu. 

În cadrul dezbaterilor asupra propunerii legislative a luat cuvântul domnul deputat 

Iulian Iancu.  

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

negativă a propunerii legislative. 

Cu proiectul de lege de la punctul 5 al ordinii de zi, comisia a fost sesizată pentru 

aviz la Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic. 

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

Iulian Iancu.   
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Membrii comisiei au hotărât, în unanimitate, amânarea dezbaterii pentru 

săptămâna următoare la cererea iniţiatorului. 

La punctul „6. Diverse” al ordinii de zi, domnul preşedinte Iulian Iancu a prezentat 

membrilor comisiei principalele probleme în discuţie pentru actuala sesiune, conferinţele 

ce vor avea loc şi a arătat că s-a propus constituirea unei comisii de anchetă cu privire la 

proiectul „Roşia Montană”. 

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul: doamna deputat Oana Manolescu şi domnii 

deputaţi Iulian Iancu, Radu Mihai Popa, Mihai Lupu, Istvan Antal, Mircea Toader şi Emil 

Niţă. Supusă la vot, propunerea de constituire a unei comisii de anchetă cu privire la 

proiectul „Roşia Montană” a fost aprobată în unanimitate. De asemenea s-au subliniat şi 

alte probleme conexe, cum ar fi necesitatea studierii rapoartelor deja existente cu privire 

la proiectul „Roşia Montană”, sau legate de privatizarea companiei CFR marfă, 

Transelectrica şi programul de investiţii, preţul energiei, aplicarea OUG nr.733/2013, şi 

altele.   

II. Şedinţa comisiei din data de 4.09.2013 a fost condusă de domnul preşedinte 

Iulian Iancu care constată că există cvorum, respectiv sunt prezenţi 30 deputaţi din totalul 

de 32 deputaţi  membri ai comisiei, şi propune comisiei dezbaterea şi aprobarea listei 

proiectelor de lege ce vor intra în dezbaterea comisiei în fond, în următoarele săptămâni 

cu înscrierea raportorilor la aceste proiecte, iar comisia  aprobă în unanimitate.  

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul: doamna deputat Cristina Nichita şi domnii  

deputaţi Iulian Iancu, Gheorghe Marin, Lucian Şova, Răzvan-Horia Mironescu, Emil Niţă, 

Ionel Arsene, Mircea Toader, Rodin Traicu şi Istvan Antal.   

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

programului dezbaterilor, care a fost propus. 

Şedinţa comisiei din data de 5.09.2013 a avut loc la nivel de raportori. 

 

 

 

SECRETAR, 

Radu - Bogdan Ţîmpău  
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