
 

PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

 

CAMERA  DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru industrii si servicii 

         
 

         Bucureşti, 7.10.2013 

 

 

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 

pentru şedinţele comisiei din săptămâna 30 septembrie – 3 octombrie 2013 

 

 

 I. Comisia pentru industrii şi servicii şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 1, 2 şi 3  

octombrie 2013, cu următoarea ordine de zi:  

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

nr.56/2013 privind reglementarea regimului juridic al apei grele preluate de către 

Societatea Naţională "Nuclearelectrica"-S.A. prin alocaţii de la bugetul de stat, în perioada 

2006-2011 (PLx 276/2013). 

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

nr.54/2013 privind unele măsuri pentru reorganizarea prin divizare partială a Regiei 

Autonome pentru Activităţi Nucleare Drobeta-Turnu Severin şi înfiinţarea Regiei 

Autonome Tehnologii pentru Energia Nucleară - RATEN (PLx 274/2013). 

3.  Propunere legislativă privind pescuitul şi acvacultura (PLx 289/2013). 

4. Propunerea de Decizie a Parlamentului European şi a Consiliului privind 

participarea Uniunii la programul de cercetare şi dezvoltare derulat în comun de mai multe 

state membre pentru a sprijini întreprinderile mici şi mijlocii care desfăşoară activităţi de 

cercetare [COM(2013)493]  

5. Propunerea de Decizie a Parlamentului European şi a Consiliului privind 

participarea Uniunii în cadrul unui program european pentru inovare şi cercetare în 

domeniul metrologiei, derulat în comun de mai multe state membre [COM(2013)497]  

6. Propunerea de Decizie a Parlamentului European şi a Consiliului privind 

participarea Uniunii la un al doilea Program de Parteneriat între Uniunea Europeană şi 

ţările în curs de dezvoltare privind trialurile clinice, derulat în comun de mai multe state 

membre [COM(2013)498] 

7. Propunere legislativă privind instituirea sistemului de marcare pentru anumite 

produse petroliere (PLx 17/2010). 
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8. Proiect de Lege privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor ce 

oferă spre consum produse obţinute exclusiv prin mijloace proprii (PLx 364/2010). 

9. Proiect de Lege privind promovarea producerii şi utilizării biocarburanţilor şi a 

altor carburanţi regenerabili pentru transport (PLx 388/2011). 

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

nr.61/2013 pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale (PLx284/2013). 

11. Proiect de Lege privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr.27/2011 privind 

transporturile rutiere (PLx 656/2011). 

12. Dezbatere cu tema "Eficienţa energetică. Plan de acţiune, cerinţe şi obligaţii 

instituite de directivele europene, măsuri de transpunere în legislaţia naţională".  

13. Diverse. 

 

La lucrările comisiei din 1, 2 şi  3.10.2013 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 – Neafiliat 

         10. Dep.Costin Gheorghe – PNL 

         11. Dep. Dalca Ştefan-Petru- PP-DD 

         12. Dep.Diniţã Ion - PC  

         13. Dep. Dep.Dolineaschi Andrei - PSD  

         14. Dep. Fenechiu Relu – PNL  

         15. Dep.Ionescu George - PDL  

         16. Dep.Ispir Raluca-Cristina - PNL  

         17. Dep.Lupu Mihai - PNL  

         18. Dep.Manolescu Oana – Minorităţi Naţionale 

         19. Dep.Marin Gheorghe - PSD  

         20. Dep. Mironescu Rãzvan Horia – PNL 

         21. Dep.Negruţ Clement - PDL  

               22. Dep.Nichita Cristina - PSD 

         23. Dep.Niţã Emil - PSD  

   24. Dep.Popa Radu Mihai- Neafiliat 
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                  25. Dep.Roşca Mircea – PNL 

       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. Oajdea Daniel Vasile- PP-DD  

2. Dep.Şova Lucian – PSD 

 

II. Şedinţa comisiei din data de 1.10.2013 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 

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

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

Economiei sub conducerea domnului secretar de stat Mihai Albulescu, ai Ministerului 

Finanţelor Publice, ai Ministerului Educaţiei Naţionale, ai Ministerului Afacerilor Interne 

sub conducerea doamnei secretar adjunct Irina Alexe, ai Comisiei Naţionale pentru 

Controlul Activităţilor Nucleare sub conducerea domnului preşedinte Constantin Popescu, 

ai Agenţiei Nucleare şi pentru Deşeuri Radioactive sub conducerea domnului preşedinte 

Florin Tătar şi ai Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale sub 

conducerea secretarului general Caralicea Ciprian . 

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

Iancu Iulian, Lucian Bode, Rodin Traicu şi Istvan Antal.   

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

adoptarea proiectului de lege cu amendamente admise. 

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, reprezentanţi ai Ministerului 

Economiei sub conducerea domnului secretar de stat Mihai Albulescu, ai Ministerului 

Finanţelor Publice, ai Ministerului Educaţiei Naţionale, ai Ministerului Afacerilor Interne 

sub conducerea doamnei secretar adjunct Irina Alexe, ai Comisiei Naţionale pentru 

Controlul Activităţilor Nucleare sub conducerea domnului preşedinte Constantin Popescu, 

ai Agenţiei Nucleare şi pentru Deşeuri Radioactive sub conducerea domnului preşedinte 
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Florin Tătar şi ai Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale sub 

conducerea secretarului general Caralicea Ciprian. 

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

Iancu Iulian, Lucian Bode, Rodin Traicu şi Mircea Toader.   

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

proiectului de lege în forma aprobată de Senat. 

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

pentru aviz la Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 

specifice şi la Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 

ecologic. 

În cadrul dezbaterilor asupra propunerii legislative au luat cuvântul domnii deputaţi: 

Iulian Iancu şi Mircea Toader.   

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

propunerii legislative. 

La punctul „13. Diverse” de pe ordinea de zi, a luat cuvântul domnul preşedinte 

Iulian Iancu şi a arătat că asupra raportului comun la proiectul de Lege pentru modificarea 

şi completarea Legii serviciului de salubrizare a localităţilor nr.101/2006 (PLx 253/2010), 

s-au dus noi amendamente pentru corelarea definiţiilor unor termeni. 

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

Eduard-Stelian Martin, Popa Radu Mihai, Răzvan Horia Mironescu, Dumitru Chiriţă, Istvan 

Antal şi Gheorghe Costin.   

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, în unanimitate, amânarea votului 

pentru ziua următoare pentru analizarea la nivel de raportori a amendamentelor aduse. 

II. Şedinţa comisiei din data de 2.10.2013 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 continuarea dezbaterii proiectelor 

de lege înscrise de pe ordinea de zi, iar comisia aprobă în unanimitate.  

Cu propunerea de Decizie de la punctul 4 al ordinii de zi, comisia a fost sesizată 

pentru verificarea principiului subsidiarităţii. 

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

pentru IMM Mediului de Afaceri şi Turism sub conducerea doamnei ministru Maria 

Grapini. 

În cadrul dezbaterilor asupra propunerii de Decizie au luat cuvântul domnii 

deputaţi: Iulian Iancu, Istvan Antal, Gheorghe Marin, Răzvan Horia Mironescu, Emil Niţă şi 

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

proces verbal privind respectarea principiului subsidiarităţii către Comisia pentru afaceri 

europene. 

Cu propunerea de Decizie de la punctul 5 al ordinii de zi, comisia a fost sesizată 

pentru verificarea principiului subsidiarităţii. 

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

Educaţiei Naţionale. 

În cadrul dezbaterilor asupra propunerii de Decizie a luat cuvântul domnul deputat 

Iulian Iancu.   

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

proces verbal privind respectarea principiului subsidiarităţii către Comisia pentru afaceri 

europene.  

Cu propunerea de Decizie de la punctul 6 al ordinii de zi, comisia a fost sesizată 

pentru verificarea principiului subsidiarităţii. 

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

Educaţiei Naţionale. 

În cadrul dezbaterilor asupra propunerii de Decizie a luat cuvântul domnul deputat 

Iulian Iancu.   

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

proces verbal privind respectarea principiului subsidiarităţii către Comisia pentru afaceri 

europene. 

Cu propunerea legislativă de la punctul 7 al ordinii de zi, comisia a fost sesizată în 

fond.  

La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai ANAF-DGV. 

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 propunerea legislativă de la punctul 8 al ordinii de zi, comisia a fost sesizată 

pentru raport comun împreună cu Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie 

alimentară şi servicii specifice.  

La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţi 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. 
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Cu proiectul de lege de la punctul 9 al ordinii de zi, 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 respingerea 

proiectului de lege. 

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

împreună cu Comisia pentru buget, finanţe şi bănci. 

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

Transporturilor sub conducerea domnului secretar de stat Bogdan Găurean şi ai 

Ministerului Finanţelor Publice. 

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

Iancu Iulian, Emil Niţă şi Mircea Toader.   

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

proiectului de lege în forma aprobată de Senat. 

Cu proiectul de lege de la punctul 11 al ordinii de zi, comisia a fost sesizată în fond. 

Dezbaterea a avut loc la nivel de raportori. 

La punctul „13.Diverse” al ordinii de zi au luat cuvântul cu privire la reglementările 

europene (COM-uri) cu care comisia este sesizată domnii deputaţi: Iulian Iancu, Emil Niţă, 

Eduard-Stelian Martin, Dumitru Chiriţă, Gheorghe Marin şi Răzvan Horia Mironescu.  

Tot la acest punct s-a dat votul final asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi 

completarea Legii serviciului de salubrizare a localităţilor nr.101/2006 (PLx 253/2010). 

II. Şedinţa comisiei din data de 3.10.2013 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 punctului 12 de pe 

ordinea de zi.  

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

economiei sub conducerea domnului secretar de stat Maricel Popa, ai Autorităţii 

Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei – ANRE, sub conducerea domnului 

vicepreşedinte Calotă Emil,  ai Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, 

ai Ministerului Finanţelor Publice sub conducerea domnului secretar de stat Dan 

Manolescu, ai Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, ai producătorilor şi 

distribuitorilor de gaze naturale şi energie electrică. 

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

Dumitru Chiriţă şi Gheorghe Marin.   

Din prezentarea situaţiei actuale de către invitaţii prezenţi a rezultat necesitatea 

elaborării de urgenţă a noii legi privind eficienţa energetică, în baza Legii nr.123/2012 şi a 

Legii nr.160/2012 şi pentru transpunerea în legislaţia românescă a Directivei Europene nr. 
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27/2012 privind eficienţa energetică, care să ţină cont de toţi actorii din domeniu, să aibă 

o autoritate de reglementare independentă, pentru a putea coordona, reglementa şi 

monitoriza implementarea tuturor obligaţiilor României, rezultate din documentele 

europene, în toate domeniile de aplicare, energie, fondul construit, transport, etc. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, să se transmită la comisie, în 

cursul săptămânii următoare toate propunerile de amendare a proiectului de lege privind 

eficienţa energetică, aflat pe site-ul ANRE, precum şi propuneri concrete din partea 

Ministerului Finanţelor Publice, pentru a permite implementarea noii legi. 

 

 

 

 

SECRETAR, 

Radu - Bogdan Ţîmpău  
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