
 

 
PROCES VERBAL 

pentru şedinţele comisiei din săptămâna 25 - 28 februarie  2013 
 
 

Şedinţa comisiei din data de 26.02.2013 a fost condusă de domnul preşedinte 
Iulian Iancu, care constată că există cvorum, respectiv sunt prezenţi 25 deputaţi din 
totalul de 29 deputaţi  membri ai comisiei,  şi propune comisiei dezbaterea 
proiectelor de lege înscrise pe Ordinea de zi, cu includerea la punctul „6. Diverse” a 
„Comunicării – Analiza anuală a creşterii pentru 2013”, (COM(2012)750), 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.17/2012 privind reglementarea unor măsuri 
fiscal-bugetare, 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 şi ai Ministerului Apărării Naţionale sub conducerea domnului 
secretar de stat Costea Vasile. 

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege au luat cuvântul domnii 
deputaţi: Iulian Iancu, Gheorghe Marin şi Lucian Bode. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi 
avizarea favorabilă a proiectului de lege în forma adoptată de Senat cu recomandări 
către comisia sesizată în fond. 

Cu proiectul de lege de la punctul 2 al ordinii de zi, proiect de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.55/2012 pentru modificarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.158/1999 privind regimul de control al 
exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare, comisia a fost 
sesizată pentru aviz la Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională. 

La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai Ministerului 
Apărării Naţionale sub conducerea domnului secretar de stat Costea Vasile, ai 
Departamentului pentru controlul exporturilor - ANCEX şi ai Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice. 

În cadrul dezbaterilor asupra propunerii legislative au luat cuvântul domnii 
deputaţi: Iulian Iancu, Rodin Traicu, Emil Niţă, Lucian Şova, Istvan Antal, Daniel-
Cãtãlin Zamfir şi Mihai Lupu. 

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, propunere legislativă 
pentru modificarea şi completarea Legii 266/2008 republicată, privind înfiinţarea şi 
autorizarea unităţilor farmaceutice, precum şi a condiţiilor de organizare şi 
funcţionare a acestora, cu modificările şi completările ulterioare, comisia a fost 
sesizată pentru aviz la Comisia pentru sănătate şi familie. 
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În cadrul dezbaterilor asupra propunerii legislative au luat cuvântul domnii 
deputaţi: Iulian Iancu, Mihai Tararache, Radu Bogdan Tîmpău, Emil Niţă şi Istvan 
Antal. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, în unanimitate amânarea 
dezbaterii şi adresarea unor scrisori prin care să se informeze ministerul de resort că 
la proiectele ce se vor dezbate în comisie, ministerul respectiv trebuie să fie 
reprezentat la nivel de secretar de stat şi să se ceară prezentarea unui punct de vedere 
cu privire la propunerea legislativă atât ministerului de resort cât şi Consiliului 
Concurenţei. 

Cu propunerea legislativă de la punctul 4 al ordinii de zi, propunere legislativă 
privind unele măsuri pentru protejarea resurselor piscicole din Delta Dunării, 
îmbunătăţirea calităţii vieţii în Delta Dunării, întărirea instituţională a Administraţiei 
Rezervaţiei Biosfera Delta Dunării şi Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi 
Acvacultură, 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 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, 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 
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. 

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege a luat cuvântul domnul 
deputat Iulian Iancu, care arată că ministerul implicat a cerut amânarea dezbaterii 
pentru prezentarea unui punct de vedere, iar comisia aprobă în unanimitate.    

Cu (COM(2012)750), de la punctul 6 al ordinii de zi, comisia a fost sesizată 
pentru examinarea fondului. 

În cadrul dezbaterilor asupra comunicării a luat cuvântul domnul deputat 
Iulian Iancu. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, în unanimitate transmiterea 
unui proiect de opinie către Comisia pentru afaceri europene. 

La punctul „6. Diverse” al ordinii de zi, domnul deputat Gheorghe Marin a 
cerut  să se adreseze o scrisoare Ministerului Economiei pentru a prezenta o 
informare cu privire la impozitul forfetar, cerere susţinută şi de domnii deputaţi 
Iulian Iancu, Emil Niţă şi Istvan Antal. Domnul preşedinte Iulian Iancu arată că s-au 
solicitat dezbateri pe următoarele teme: privatizarea CFR marfă, fiscalitatea, 
strategia energetică şi industria de apărare. Domnul deputat Radu - Bogdan Ţîmpău 
solicită invitarea la comisie a ministrului delegat pentru energie şi a ministrului 
mediului în problema emisiilor poluante, iar domnul deputat Mihai Lupu ridică 
problema necesităţii amendării urgente a Ordonanţei de urgenţă nr.34/2006, cerere 
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susţinută şi de domnii deputaţi Iulian Iancu, Mircea Toader, Istvan Antal, Emil Niţă, 
Daniel-Cãtãlin Zamfir şi de domnul Ioan Popescu – preşedintele Confederaţiei 
Sindicale Naţionale Meridian, invitat la comisie. Domnul deputat Ion Diniţă 
consideră că trebuie să se elaboreze o strategie cu privire la domeniile de interes ale 
comisiei, susţinută şi de domnii deputaţi Iulian Iancu şi Mihai Tararache. 

In urma dezbaterilor domnul presedinte Iulian Iancu a concluzionat că se vor 
face in zilele de miercuri la ora 10, începând de săptămâna următoare, dezbateri cu 
invitarea tuturor factorilor interesati pe temele de interes ridicate, începând cu 
fiscalitatea.  

Şedinţele comisiei din datele de 27 şi 28 februarie 2013 au avut loc la nivel de 
raportori. 
 

 

 

 
Consilier parlamentar, 
Dr.Fiz.Maria Cristina Bălănescu    
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