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CAMERA  DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru industrii si servicii 

         
        

                                                                                                          Bucureşti, 25.06.2012 

 

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 

din săptămâna 18 - 21 iunie  2012 

 

 I. Comisia pentru industrii şi servicii şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 19, 20 şi 

21 iunie  2012, cu următoarea ordine de zi: 

1. Proiect de Lege privind modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 

nr.41/2007 pentru comercializarea produselor de protecţie a plantelor, precum şi pentru 

modificarea şi abrogarea unor acte normative din domeniul fitosanitar (P.L.x 150/2012). 

2. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.211/2011 

privind regimul deşeurilor (P.L.x 219/2012). 

3. Propunere legislativă pentru completarea art.3 alin.(5) din Legea nr.349/2002 

pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun (P.L.x 227/2012). 

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

nr.121/2011 pentru modificarea şi completarea unor acte normative (P.L.x 57/2012). 

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

nr.5/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.109/2008 

privind acordarea de ajutor de stat individual având ca obiect dezvoltarea regională (P.L.x 

139/2012). 

6. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.3/2012 privind 

modificarea Ordonanţei Guvernului nr.39/2000 pentru stabilirea şi sancţionarea unor fapte 

contravenţionale în operaţiunile de transport feroviar şi cu metroul (P.L.x 161/2012). 

7. Proiect de Lege privind ridicarea şi depozitarea vehiculelor staţionate 

neregulamentar (P.L.x 89/2012). 

8. Propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind 

achiziţiile efectuate de entităţi care îşi desfăşoară activitatea în sectoarele apei, energiei, 

transporturilor şi serviciilor poştale [COM(2011)895]; Propunerea de Directivă a Parlamentului 
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European şi a Consiliului privind achiziţiile publice [COM(2011)896]; Propunerea de Directivă 

a Parlamentului European şi a Consiliului privind atribuirea contractelor de concesiune 

[COM(2011)897] 

9. Comunicarea - Un cadru de calitate pentru serviciile de interes general în 

Europa [COM(2011)900] 

                   10. Carte Verde - Restructurare şi anticiparea schimbărilor: învăţăminte desprinse 

din experienţa recentă [COM(2012)7] 

                    11. Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului 

privind un program al Uniunii Europene de etichetare referitoare la eficienţa energetică a 

echipamentelor de birou şi de modificare a Regulamentului (CE) nr.106/2008 privind un 

program comunitar de etichetare referitoare la eficienţa energetică a echipamentelor de birou 

[COM(2012)109] 

                    12. Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului 

privind reciclarea navelor [COM(2012)118] 

                    13. Propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de 

modificare a Directivei 2009/16/CE privind controlul statului portului [COM(2012)129] 

                    14. Propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind 

responsabilităţile statelor de pavilion referitoare la asigurarea aplicării Directivei 2009/13/CE a 

Consiliului de punere în aplicare a acordului încheiat între Asociaţia Armatorilor din 

Comunitatea Europeană (ECSA) şi Federaţia Europeană a Lucrătorilor din Transporturi (ETF) 

cu privire la Convenţia din 2006 privind munca în domeniul maritim şi de modificare a 

Directivei 1999/63/CE [COM(2012)134] 

                    15. Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de 

simplificare a transferului de autovehicule înmatriculate în alt stat membru, în interiorul pieţei 

unice [COM(2012)164] 

                    16. Diverse.  

 

La lucrările comisiei din 19, 20 şi 21 iunie au fost prezenţi: 

1. Dep.Iancu Iulian – PSD – Preşedinte 

2. Dep.Bostan Emil – Progresist – Vicepreşedinte  

3. Dep.Adomniţei Cristian Mihai – PNL – Secretar  

4. Dep.Antal Istvan – UDMR 

5. Dep.Balcan Viorel – PD-L  
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6. Dep.Boureanu Cristian Alexandru – PD-L  

           7. Dep.Brătianu Matei Radu – PSD  

           8. Dep.Chiriţă Dumitru – PSD 

           9. Dep.Ionescu George – PD-L 

         10. Dep. Leşe Doru Braşoan – PD-L 

                    11. Dep.Manolescu Oana – Minorităţi 

 12. Dep. Martin Eduard Stelian - PSD 

 13. Dep.Mazilu Constantin – Progresist 

           14. Dep. Negruţ Clement – PD-L 

 15. Dep. Olosz Gergely – UDMR   

 16. Dep. Păduraru Nicuşor –   PD-L 

 17. Dep. Potor - Călin PNL  

 18. Dep.Rizea Cristian – PSD 

 19. Dep.Roman Gheorghe – independent 

         20. Dep.Toader Mircea-Nicu – PD-L 

          21. Dep.Ţîmpău Radu Bogdan – PNL 

 

La lucrările şedinţei au lipsit: 

1. Dep.Negoiţă Robert Sorin - PSD – Vicepreşedinte 

2. Dep.Trăşculescu Alin Silviu – PD-L – Vicepreşedinte  

3. Dep.Marin Mircea – PD-L – Secretar  

4. Dep.Bode Lucian – PD-L 

           5. Dep.Dolineaschi Andrei – PSD  

6. Dep. Fenechiu Relu – PNL  

7. Dep.Jolţa Nicolae – PD-L 

8. Dep.Petrescu Cristian – PD-L 

           9. Dep. Tătaru Florin Cristian _ PSD  

 

II. Şedinţa comisiei din data de 19.06.2012 a fost condusă de domnul  

preşedinte Iulian Iancu, care constată că există cvorum, respectiv sunt prezenţi 21 deputaţi 

din totalul de 30 deputaţi membri ai comisiei, şi propune comisiei continuarea dezbaterii 

proiectelor de lege înscrise pe Ordinea de zi, cu includerea la punctul „16. Diverse”, a 

proiectului de Lege pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.15/2002 privind aplicarea 
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tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România 

(P.L.x 147/2012), a proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.17/2011 

privind controlul calităţii în securitatea aviaţiei civile (P.L.x 625/2011) şi a proiectului de Lege 

de modificare a Legii nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere 

(P.L.x 621/2010), iar comisia  aprobă în unanimitate. 

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

pentru aviz care va fi transmis la Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară 

şi servicii specifice. 

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

Iulian Iancu. 

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

avizarea favorabilă a proiectului de lege cu amendamente admise. 

Cu propunerea legislativă de la punctul 2 al ordinii de zi, comisia a fost sesizată 

pentru aviz care va fi transmis la Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului 

şi echilibru ecologic. 

În cadrul dezbaterilor asupra propunerii legislative a luat cuvântul domnul 

deputat  Iulian Iancu. 

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

avizarea negativă a propunerii legislative. 

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

pentru aviz care va fi transmis la Comisia pentru sănătate şi familie. 

În cadrul dezbaterilor asupra propunerii legislative a luat cuvântul domnul 

deputat  Iulian Iancu. 

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

avizarea negativă a propunerii legislative. 

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

pentru aviz care va fi transmis la Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi. 

La dezbaterile asupra proiectului de lege au participat, în calitate de invitaţi, 

specialişti din cadrul Ministerului Justiţiei şi ai Ministerului Administraţiei şi Internelor. 

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

Iulian Iancu şi Eduard Martin. 

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

avizarea favorabilă a proiectului de lege în forma adoptată de Senat. 
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Cu proiectul de lege de la punctul 5 al ordinii de zi, comisia a fost sesizată 

pentru aviz care va fi transmis la Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi 

la Comisia pentru buget, finanţe şi bănci. 

La dezbaterile asupra proiectului de lege au participat, în calitate de invitaţi, 

specialişti din cadrul Ministerului Finanţelor Publice. 

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

Iulian Iancu şi Eduard Martin. 

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

avizarea favorabilă a proiectului de lege în forma adoptată de Senat. 

Cu proiectul de lege de la punctul 6 al ordinii de zi, comisia a fost sesizată 

pentru aviz care va fi transmis la Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi. 

La dezbaterile asupra proiectului de lege au participat, în calitate de invitaţi, 

specialişti din cadrul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii. 

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

Iulian Iancu şi Eduard Martin. 

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

avizarea favorabilă a proiectului de lege în forma adoptată de Senat. 

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

pentru aviz care va fi transmis la Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului 

şi echilibru ecologic. 

La dezbaterile asupra proiectului de lege au participat, în calitate de invitaţi, 

specialişti din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor. 

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

Iulian Iancu şi Eduard Martin. 

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

avizarea negativă a proiectului de lege. 

Cu propunerile de directive de la punctul 8 al ordinii de zi, comisia a fost 

sesizată pentru examinarea fondului.  

La dezbaterile asupra propunerilor de directive au participat, în calitate de 

invitaţi, specialişti din cadrul ANRMAP. 

În cadrul dezbaterilor asupra propunerilor de directive a luat cuvântul domnul 

deputat  Iulian Iancu. 
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În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi 

elaborarea unei opinii ce va fi transmisă Comisiei pentru afaceri europene. 

Cu comunicarea de la punctul 9 al ordinii de zi, comisia a fost sesizată pentru 

examinarea fondului.  

La dezbaterile asupra comunicării au participat, în calitate de invitaţi, specialişti 

din cadrul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii  şi ai ANRE. 

În cadrul dezbaterilor asupra comunicării a luat cuvântul domnul deputat  Iulian 

Iancu. 

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

elaborarea unei opinii ce va fi transmisă Comisiei pentru afaceri europene. 

Cu cartea verde de la punctul 10 al ordinii de zi, comisia a fost sesizată pentru 

examinarea fondului.  

În cadrul dezbaterilor asupra cărţii verzi a luat cuvântul domnul deputat  Iulian 

Iancu. 

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

elaborarea unei opinii ce va fi transmisă Comisiei pentru afaceri europene. 

Cu propunerea de regulament de la punctul 11 al ordinii de zi, comisia a fost 

sesizată pentru verificarea principiului subsidiarităţii.  

La dezbaterile asupra propunerii de regulament au participat, în calitate de 

invitaţi, specialişti din cadrul Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri şi ai 

ANRE. 

În cadrul dezbaterilor asupra propunerii de regulament a luat cuvântul domnul 

deputat  Iulian Iancu. 

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

elaborarea unui proces verbal ce va fi transmis Comisiei pentru afaceri europene. 

Cu propunerea de regulament de la punctul 12 al ordinii de zi, comisia a fost 

sesizată pentru verificarea principiului subsidiarităţii.  

La dezbaterile asupra propunerii de regulament au participat, în calitate de 

invitaţi, specialişti din cadrul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii.   

În cadrul dezbaterilor asupra propunerii de regulament a luat cuvântul domnul 

deputat  Iulian Iancu. 

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

elaborarea unui proces verbal ce va fi transmis Comisiei pentru afaceri europene. 
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Cu propunerea de directivă de la punctul 13 al ordinii de zi, comisia a fost 

sesizată pentru verificarea principiului subsidiarităţii.  

La dezbaterile asupra propunerii de directivă au participat, în calitate de invitaţi, 

specialişti din cadrul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii.   

În cadrul dezbaterilor asupra propunerii de directivă a luat cuvântul domnul 

deputat  Iulian Iancu. 

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

elaborarea unui proces verbal ce va fi transmis Comisiei pentru afaceri europene. 

Cu propunerea de directivă de la punctul 14 al ordinii de zi, comisia a fost 

sesizată pentru verificarea principiului subsidiarităţii.  

La dezbaterile asupra propunerii de directivă au participat, în calitate de invitaţi, 

specialişti din cadrul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii.   

În cadrul dezbaterilor asupra propunerii de directivă a luat cuvântul domnul 

deputat  Iulian Iancu. 

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

elaborarea unui proces verbal ce va fi transmis Comisiei pentru afaceri europene. 

Cu propunerea de regulament de la punctul 15 al ordinii de zi, comisia a fost 

sesizată pentru verificarea principiului subsidiarităţii.  

La dezbaterile asupra propunerii de regulament au participat, în calitate de 

invitaţi, specialişti din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor.   

În cadrul dezbaterilor asupra propunerii de regulament a luat cuvântul domnul 

deputat  Iulian Iancu. 

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

elaborarea unui proces verbal ce va fi transmis Comisiei pentru afaceri europene. 

Cu proiectul de lege de la punctul 16 al ordinii de zi, (P.L.x 147/2012) comisia a 

fost sesizată în fond. 

La dezbaterile asupra proiectului de lege au participat, în calitate de invitaţi, 

specialişti din cadrul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii. 

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

Iulian Iancu şi Eduard Martin. 

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

aprobarea proiectului de lege cu amendamente admise. 
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Cu proiectul de lege de la punctul 16 al ordinii de zi, (P.L.x 625/2011) comisia a 

fost sesizată în fond. 

La dezbaterile asupra proiectului de lege au participat, în calitate de invitaţi, 

specialişti din cadrul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii. 

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

Iulian Iancu. 

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

aprobarea proiectului de lege cu amendamente admise. 

Cu proiectul de lege de la punctul 16 al ordinii de zi, (P.L.x 621/2010) comisia a 

fost sesizată pentru raport suplimentar. 

La dezbaterile asupra proiectului de lege au participat, în calitate de invitaţi, 

specialişti din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor. 

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

Iulian Iancu. 

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

aprobarea unui raport suplimentar asupra proiectului de lege. 

Intrucât punctele de pe ordinea de zi propuse spre dezbatere în comisie au fost 

epuizate, domnul preşedinte Iulian Iancu sistează lucrările şedinţei. 

 

II Şedinţele comisiei din datele de 20 şi 21.06.2012 au avut loc la nivel de 

raportori. 

 

 

 

PREŞEDINTE 

Iulian Iancu 
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