PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
Comisia pentru industrii si servicii
Bucureşti, 04.12.2006
SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI
pentru şedinţa din 29 noiembrie 2006
I. Comisia pentru industrii şi servicii şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 29
noiembrie 2006, cu următoarea ordine de zi:
1. Cererea de reexaminare a Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă
a Guvernului nr.8/2006 privind aprobarea unor masuri financiare pentru operatorii
economici de sub autoritatea Ministerului Economiei si Comerţului pe anul 2005 (P.L.x
231/2006).
2. Cererea de reexaminare a Legii privind facilitarea listării societăţilor
comerciale pe piaţa de capital (P.L.x 480/2006).
3. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.31/2006
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.11/2003 privind
gestionarea combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive, inclusiv depozitarea
definitivă (P.L.x 743/2006).
4. Propunere legislativă privind modificarea alin.(1), (4) şi (5) ale art.5 din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de
reglementare a pieţei pe filiera cerealelor şi a produselor procesate din cereale
(P.l.x 847/2006).
5. Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.64/1991
privind brevetele de invenţie, republicată (P.L.x 815/2006).
6. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii patronatelor
nr.356/2001 (P.L.x 610/2006).
7. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.49/2006, care aprobă
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice
(P.l.x 805/2006).
8. Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată (P.L.x 782/2006).
9. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.63/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice (P.L.x 856/2006).
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La lucrările comisiei din 29 noiembrie 2006 au fost prezenţi:
1. Dep.Iancu Iulian – PSD - Preşedinte
2. Dep.Antal Istvan – UDMR – Vicepreşedinte
3. Dep.Ciopraga Mircea – PNL – Vicepreşedinte
4. Dep.Petrea Constantin – PD – Secretar
5. Dep.Vasile Aurelia – PSD – Secretar
6. Dep.Bivolaru Ioan – PSD
7. Dep. Boureanu Cristian – PNL
8. Dep.Buzatu Dan Horaţiu – PNL
9. Dep.Dragomir Dumitru - PRM
10.Dep.Eserghep Gelil – PRM
10.Dep.Hanganu Romeo Octavian – PC
11.Dep.Ibram Iusein – Minorităţi Naţionale
12.Dep.Manolescu Oana – Minorităţi Naţionale
13.Dep.Mihei Andrian Sirojea – PNL
14.Dep.Mironescu Laurenţiu – PD
15.Dep.Momanu Corneliu – PNL
16.Dep.Niţulescu Teodor – PSD
17.Dep.Pop Claudiu Adrian – PSD
18.Dep.Popescu Ioan Dan – PC
19.Dep.Sanda Victor – PSD
La lucrările comisiei au fost absenţi:
1. Dep.Bărbuleţiu Tiberiu - PNL
2. Dep.Boagiu Anca Daniela – PD
Ordinea de zi a fost adoptată în unanimitate.
II.
Cu proiectul de lege de la punctul 1 al ordinii de zi, comisia a fost sesizată
în fond.
La lucrările comisiei au fost prezenţi 20 deputaţi din totalul de 22 deputaţi
membri ai comisiei.
La dezbaterile asupra proiectului de lege au participat specialişti din
Ministerul Economiei şi Comerţului sub conducerea domnului secretar de stat Cosmin
Popescu, de la Autoritatea Naţională de Administrare Fiscală şi de la Consiliul
Concurenţei.
În urma dezbaterilor privind cererea de reexaminare a Legii pentru
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.8/2006, la care au participat domnii
deputaţi Iulian Iancu, Ioan Bivolaru, Mircea Ciopraga, Corneliu Momanu, Constantin
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Petrea, Andrian Mihei şi Victor Sanda, membrii comisiei au hotărât, în unanimitate, ca
dezbaterile să fie continuate în şedinţele din săptămâna 4 – 8 decembrie 2006.
Cu proiectul de lege de la punctul 2 al ordinii de zi, comisia a fost sesizată
în fond.
La lucrările comisiei au fost prezenţi 20 deputaţi din totalul de 22 deputaţi
membri ai comisiei.
La dezbaterile asupra proiectului de lege a participat doamna Gabriela
Anghelache – preşedinte a Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare.
La reexaminarea proiectului de lege au participat domnii deputaţi Iulian
Iancu, Mircea Ciopraga, Ioan Bivolaru, Constantin Petrea, Istvan Antal, Corneliu
Momanu şi Andrian Mihei.
Ţinând seama de observaţiile asupra Legii privind facilitarea listării
societăţilor comerciale pe piaţa de capital, membrii comisiei au hotărât, în unanimitate,
să propună plenului Camerei Deputaţilor respingerea proiectului de lege.
Cu proiectul de lege de la punctul 3 al ordinii de zi, comisia a fost sesizată
în fond.
La lucrările comisiei au fost prezenţi 20 deputaţi din totalul de 22 deputaţi
membri ai comisiei.
La dezbaterile asupra proiectului de lege au participat specialişti din
Ministerul Finanţelor Publice, Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor
Nucleare şi Agenţia Naţională pentru Deşeuri Radioactive.
La examinarea proiectului de lege domnii deputaţi Iulian Iancu, Ioan
Bivolaru, Constantin Petrea, Corneliu Momanu, Istvan Antal, Andrian Mihei şi Mircea
Ciopraga au propus amendarea proiectului de lege cu propuneri concrete pentru
gestionarea combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive şi pentru siguranţa
depozitării definitive.
În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât să propună plenului
Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de lege cu amendamente admise şi respinse.
Cu propunerea legislativă de la punctul 4 al ordinii de zi, comisia a fost
sesizată pentru aviz la Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi
servicii specifice.
La lucrările comisiei au fost prezenţi 20 deputaţi din totalul de 22 deputaţi
membri ai comisiei.
La examinarea proiectului de lege au participat specialişti din Ministerul
Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale.
La dezbateri au participat domnii deputaţi Iulian Iancu, Ioan Bivolaru,
Corneliu Momanu, Istvan Antal, Dan Horaţiu Buzatu, Mircea Ciopraga şi Andrian
Mihei care au menţionat că măsurile propuse pentru reglementarea pieţei pe filiera
cerealelor şi a produselor procesate din cereale, nu corespund cerinţelor economiei de
piaţă.
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În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât să avizeze negativ
propunerea legislativă.
Cu proiectul de lege de la punctul 5 al ordinii de zi, comisia a fost sesizată
în fond.
La lucrările comisiei au fost prezenţi 20 deputaţi din totalul de 22 deputaţi
membri ai comisiei.
La examinarea proiectului de lege au participat specialişti de la Oficiul de
Stat pentru Invenţii şi Mărci.
La dezbateri au participat domnii deputaţi Iulian Iancu, Ioan Bivolaru,
Istvan Antal, Andrian Mihei, Corneliu Momanu, Mircea Ciopraga şi Teodor Niţulescu
care au adresat întrebări invitaţilor şi au formulat amendamente.
În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât să propună plenului
Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de lege cu amendamente admise şi respinse.
Cu proiectul de lege de la punctul 6 al ordinii de zi, comisia a fost sesizată
în fond.
La lucrările comisiei au fost prezenţi 20 deputaţi din totalul de 22 deputaţi
membri ai comisiei.
Membrii comisiei au fost informaţi asupra stadiului examinării proiectului
de lege şi au hotărât ca dezbaterile să fie continuate la nivel de raportori.
Cu propunerea legislativă de la punctul 7, proiectul de lege de la punctul 8
şi proiectul de lege de la punctul 9 al ordinii de zi, comisia a fost sesizată în fond
împreună cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi.
În conformitate cu prevederile alineatului (3) al articolului 67 din
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, în care se dezbat mai multe proiecte de
lege şi propuneri legislative care au acelaşi obiect de reglementare, se întocmeşte un
singur raport.
La lucrările comisiei au fost prezenţi 20 deputaţi din totalul de 22 deputaţi
membri ai comisiei.
La examinarea actelor normative au participat specialişti din Ministerul
Administraţiei şi Internelor şi de la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor.
În urma dezbaterilor generale asupra actelor normative la care au participat
domnii deputaţi Mircea Ciopraga, Ioan Bivolaru, Corneliu Momanu, Andrian Mihei,
Istvan Antal, Constantin Petrea şi Victor Sanda, membrii comisiei au hotărât ca
dezbaterile să fie continuate la nivel de raportori.

SECRETAR,
Aurelia Vasile
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