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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 

pentru şedinţele comisiei din săptămâna 21 – 24 octombrie 2013 

 

 

 I. Comisia pentru industrii şi servicii şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 22, 23 şi 24 

 octombrie 2013, cu următoarea ordine de zi:  

1. Proiect 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 (PLx 718/2007). 

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

nr.71/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.64/2001 privind 

repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile 

comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome şi 

pentru prorogarea unui termen (PLx 372/2013). 

3. Propunere legislativă privind constituirea şi funcţionarea infrastructurilor de 

afaceri (PLx 329/2013). 

4. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii camerelor de 

comerţ din România nr.335/2007 (PLx 360/2013). 

5. Propunere de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind 

serviciile de plată în cadrul pieţei interne, de modificare a Directivelor 2002/65/CE, 

2013/36/UE şi 2009/110/CE şi de abrogare a Directivei 2004/64/CE [COM(2013)547]  

6. Propunere de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind 

comisioanele interbancare pentru operaţiunile de plată pe bază de card [COM(2013)550]  

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

modificare a Regulamentului (CE) nr.718/1999 al Consiliului privind politica capacităţii 

flotei Comunităţii cu scopul de a promova transportul pe căile navigabile interioare 

[COM(2013)621]  
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8. Proiect de Lege privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr.27/2011 privind 

transporturile rutiere (PLx 656/2011). 

9. Diverse. 

  

La lucrările comisiei din 22, 23 şi  24.10.2013 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 – PSD 

10.    Dep.Burlacu Ştefan- PP-DD 

11.    Dep.Costin Gheorghe – PNL 

 12. Dep. Dalca Ştefan-Petru- PP-DD 

13. Dep.Diniţã Ion - PC  

14.  Dep. Dolineaschi Andrei - PSD  

15.  Dep. Fenechiu Relu – PNL  

16.  Dep. Iane Ovidiu Ştefan - PSD  

17.  Dep.Ionescu George - PDL  

18.  Dep.Ispir Raluca-Cristina - PNL  

19.  Dep.Lupu Mihai - PNL  

20.  Dep.Manolescu Oana – Minorităţi Naţionale 

21.  Dep.Marin Gheorghe - PSD  

22.  Dep.Nichita Cristina - PSD 

           23. Dep.Niţã Emil - PSD  

     24.  Dep.Popa Radu Mihai- PSD 

                     25. Dep.Roşca Mircea – PNL 

          26. Dep. Săvoiu Ionuţ-Cristian - PSD  

          27. Dep.Şova Lucian - PSD 

          28. Dep.Tararache Mihai - Neafiliat  

          29.  Dep.Tãtaru Florin-Cristian - PSD  

          30.  Dep.Toader Mircea-Nicu – PDL 

                    31.  Dep.Traicu Rodin - PSD  

         32.  Dep.Zamfir Daniel-Cãtãlin - PNL  
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La lucrările comisiei au lipsit: 

1.  Dep. Mironescu Rãzvan Horia – PNL 

         2. Dep. Nazare Alexandru- PDL 

 

II. Şedinţa comisiei din data de 22.10.2013 a fost condusă de domnul preşedinte 

Iulian Iancu care constată că există cvorum, respectiv sunt prezenţi 32 deputaţi din totalul 

de 34 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 în fond 

împreună cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi. 

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

Afacerilor Interne. 

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege au luat cuvântul doamnele deputat 

Cristina Nichita şi Oana Manolescu şi domnii deputaţi: Iulian Iancu, Dumitru Chiriţă, 

Gheorghe Marin, Mircea Toader, Radu Mihai Popa, Ovidiu Ştefan Iane, Emil Niţă, Ion 

Diniţă, Mihai Tararache, Lucian Şova şi Ştefan-Petru Dalca. 

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

dezbaterilor la nivel de raportori şi transmiterea amendamentelor către toţi membrii 

comisiei. 

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

aviz la 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.   

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

favorabilă a proiectului de lege în forma adoptată de Senat. 

La nivel de raportori a avut loc dezbaterea punctului 8 de pe ordinea de zi cu 

invitaţi, reprezentanţi ai Ministerului Transporturilor. 

II. Şedinţa comisiei din data de 23.10.2013 a fost condusă de domnul preşedinte 

Iulian Iancu care constată că există cvorum, respectiv sunt prezenţi 32 deputaţi din totalul 

de 34 deputaţi  membri ai comisiei, şi propune comisiei continuarea dezbaterii proiectelor 

de lege înscrise pe Ordinea de zi, cu includerea la punctul „9. Diverse” a proiectului de 

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.8/2009 privind acordarea 

tichetelor de vacanţă (PLx 214/2009), iar comisia  aprobă în unanimitate.  
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Cu propunerea legislativă de la punctul 3 al ordinii de zi, comisia a fost sesizată 

pentru raport comun împreună cu Comisia pentru administraţie publică, amenajarea 

teritoriului şi echilibru ecologic.  

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

Economiei, sub conducerea domnului secretar de stat Dan Enache. 

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

Iulian Iancu, Ovidiu Ştefan Iane, Rodin Traicu şi Emil Niţă.  

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

propunerii legislative. 

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

împreună cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi. 

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

Iulian Iancu, care propune comisiei amânarea dezbaterii la cererea iniţiatorilor, iar comisia 

aprobă în unanimitate.   

Cu propunerea de directivă 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 

Economiei, sub conducerea domnului secretar de stat Dan Enache. 

În cadrul dezbaterilor asupra propunerii de directivă 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 Regulament de la punctul 6 al ordinii de zi, comisia a fost 

sesizată pentru verificarea principiului subsidiarităţii. 

În cadrul dezbaterilor asupra propunerii de Regulament 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 Regulament de la punctul 7 al ordinii de zi, 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 a luat cuvântul domnul 

deputat Iulian Iancu. 
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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. 

II. Şedinţa comisiei din 24.10.2013 a avut loc pe grupe de lucru, respectiv la SC 

ELECTROMAGNETICA SA unde a avut loc simpozionul cu tema  „Lumina LED 2013” şi 

la Camera de Comerţ şi Industrie a României – Camera Naţională, unde a avut loc 

conferinţa cu tema „Investiţiile în Energii regenerabile – depăşirea impasului reducerii 

certificatelor verzi”. De asemenea s-a continuat dezbaterea punctului 8 de pe ordinea de 

zi la nivel de raportori. 

  

 

 

 

SECRETAR, 

Radu - Bogdan Ţîmpău  
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