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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

CAMERA  DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru industrii si servicii 

 
                   Bucureşti, 11.04.2007 
 

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 

pentru şedinţele din 2 - 5 aprilie 2007 

 

  Comisia pentru industrii şi servicii şi-a desfăşurat lucrările în perioada 

2 – 5 aprilie 2007, conform programului aprobat, după cum urmează: 

  - în ziua de 2 aprilie a avut loc şedinţa comună a Comisiei pentru 

industrii şi servicii, Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare şi 

Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci ale Camerei Deputaţilor împreună cu 

Comisia economică, industrii şi servicii, Comisia pentru privatizare şi 

administrarea activelor statului şi Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară 

şi piaţă de capital ale Senatului în vederea audierii domnului Varujan Vosganian 

propus pentru funcţia de ministru al economiei şi finanţelor; 

  - în ziua de 3 aprilie ora 900, a avut loc şedinţa comună a Comisiei 

pentru industrii şi servicii a Camerei Deputaţilor şi Comisiei economice, industrii 

şi servicii a Senatului în vederea audierii domnului Ludovic Orban propus pentru 

funcţia de ministru al transporturilor; 

  - în ziua de 3 aprilie ora 1100, a avut loc şedinţa comună a Comisiei 

pentru industrii şi servicii şi Comisiei pentru politică economică, reformă şi 

privatizare ale Camerei Deputaţilor împreună cu Comisia economică, industrii şi 

servicii şi Comisia pentru privatizare şi administrarea activelor statului ale 
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Senatului în vederea audierii domnului Ovidiu Silaghi propus pentru funcţia de 

ministru pentru întreprinderi mici şi mijlocii, comerţ, turism şi profesii liberale. 

În zilele de  4 şi 5 aprilie 2007, Comisia pentru industrii şi servicii şi-a 

desfăşurat lucrările cu următoarea ordine de zi: 

1. Proiect de Lege pentru aderarea României la Acordul între Regatul 

Belgiei, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Irlanda, Republica 

Italiană, Marele Ducat al Luxemburgului, Regatul Olandei, Comunitatea 

Europeană a Energiei Atomice şi Agenţia Internaţională pentru Energia Atomică, 

cu privire la aplicarea articolului III, alin.1 şi alin.4 din Tratatul cu privire la 

neproliferarea armelor nucleare (78/164/Euratom), încheiat la Bruxelles la 5 

aprilie 1973, cu amendamentele ulterioare şi la Protocolul adiţional la Acordul 

între Republica Austria, Regatul Belgiei, Regatul Danemarcei, Republica Elenă, 

Republica Finlanda, Republica Federală Germania, Irlanda, Republica Italiană, 

Marele Ducat al Luxemburgului, Regatul Olandei, Republica Portugheză, Regatul 

Spaniei, Regatul Suediei, Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi Agenţia 

Internaţională pentru Energie Atomică, cu privire la aplicarea articolului III, alin.1 

şi 4 din Tratatul cu privire la neproliferarea armelor nucleare, semnat la Viena la 

22 septembrie 1998 (P.L.x. 166/2007). 

2.  Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.26/1990 privind 

Registrul comerţului, a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.129/2002 pentru 

modificarea Legii nr. 26/1990 privind Registrul comerţului şi a Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.76/2001 privind simplificarea unor formalităţi 

administrative pentru înregistrarea şi autorizarea funcţionării comercianţilor, 

precum şi a Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea 

în Registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi a persoanelor 
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juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării 

persoanelor juridice (P.l.x. 113/2007). 

3. Proiectul Legii serviciului de administrare a domeniului public şi 

privat al unităţilor administrativ-teritoriale (P.L.x. 128/2007). 

4. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 98/2006 privind supravegherea suplimentară a instituţiilor de 

credit, a societăţilor de asigurare şi/sau reasigurare, a societăţilor de servicii de 

investiţii financiare şi a societăţilor de administrare a investiţiilor dintr-un 

conglomerat financiar (P.L.x. 136/2007). 

5. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.110/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 

privind Codul fiscal (P.L.x. 172/2007). 

6. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.101/2006 privind reorganizarea Autorităţii pentru Valorificarea 

Activelor Statului prin comasarea prin absorbţie cu Oficiul Participaţiilor Statului 

şi Privatizării în Industrie (P.L.x. 164/2007). 

7. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.107/2006 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a 

unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice (P.l.x. 165/2007). 

 

La lucrările comisiei din 3 aprilie 2007 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 
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5.  Dep.Vasile Aurelia – PSD – Secretar 

6.  Dep.Bivolaru Ioan – PSD  

7. Dep.Boureanu Cristian Alexandru - Fără apartenenţă la un grup 

parlamentar 

8.  Dep.Buzatu Dan Horaţiu - Fără apartenenţă la un grup parlamentar 

9.  Dep.Dragomir Dumitru – PRM 

10. Dep.Eserghep Gelil – PRM 

11.  Dep.Hanganu Romeo Octavian – PC 

12. Dep.Ibram Iusein – Minorităţi Naţionale 

13. Dep.Manolescu Oana – Minorităţi Naţionale 

14. Dep.Mihei Andrian Sirojea – PNL 

15. Dep.Mironescu Laurenţiu – PD 

16. Dep.Momanu Corneliu – Fără apartenenţă la un grup parlamentar 

17. Dep.Niţulescu Teodor – PSD 

18. Dep.Pop Claudiu Adrian – PSD 

19. Dep.Popescu Ioan Dan – PC 

20. Dep.Sanda Victor – PSD 

21. Dep.Frâncu Emilian – PNL (a înlocuit pe domnul deputat Silaghi 

Ovidiu Ioan – PNL) 

22. Dep.Săpunaru Nini – PNL (a înlocuit pe doamna deputat Vălean 

Adina Ioana – PNL) 

 

La lucrările comisiei au fost absenţi: 

1. Dep.Boagiu Anca Daniela – PD 

 

La lucrările comisiei din 4 aprilie 2007 au fost prezenţi: 
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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 Alexandru - Fără apartenenţă la un grup 

parlamentar 

8.  Dep.Buzatu Dan Horaţiu - Fără apartenenţă la un grup parlamentar 

9.  Dep.Dragomir Dumitru – PRM 

10. Dep.Eserghep Gelil – PRM 

11.  Dep.Hanganu Romeo Octavian – PC 

12. Dep.Ibram Iusein – Minorităţi Naţionale 

13. Dep.Manolescu Oana – Minorităţi Naţionale 

14. Dep.Mihei Andrian Sirojea – PNL 

15. Dep.Mironescu Laurenţiu – PD 

16. Dep.Momanu Corneliu – Fără apartenenţă la un grup parlamentar 

17. Dep.Niţulescu Teodor – PSD 

18. Dep.Pop Claudiu Adrian – PSD 

19. Dep.Popescu Ioan Dan – PC 

20. Dep.Sanda Victor – PSD 

21. Dep.Silaghi Ovidiu Ioan – PNL 

22. Dep.Vălean Adina Ioana – PNL 

 

La lucrările comisiei au fost absenţi: 

1. Dep.Boagiu Anca Daniela – PD 
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La lucrările comisiei din 5 aprilie 2007 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 Alexandru - Fără apartenenţă la un grup 

parlamentar 

8.  Dep.Buzatu Dan Horaţiu - Fără apartenenţă la un grup parlamentar 

9.  Dep.Dragomir Dumitru – PRM 

10. Dep.Eserghep Gelil – PRM 

11.  Dep.Hanganu Romeo Octavian – PC 

12. Dep.Ibram Iusein – Minorităţi Naţionale 

13. Dep.Manolescu Oana – Minorităţi Naţionale 

14. Dep.Mihei Andrian Sirojea – PNL 

15. Dep.Mironescu Laurenţiu – PD 

16. Dep.Momanu Corneliu – Fără apartenenţă la un grup parlamentar 

17. Dep.Niţulescu Teodor – PSD 

18. Dep.Pop Claudiu Adrian – PSD 

19. Dep.Popescu Ioan Dan – PC 

20. Dep.Sanda Victor – PSD 

21. Dep.Silaghi Ovidiu Ioan – PNL 

22. Dep.Vălean Adina Ioana – PNL 

 



 7

La lucrările comisiei au fost absenţi: 

1. Dep.Boagiu Anca Daniela – PD 

 

În urma audierilor candidaţilor propuşi, membrii comisiilor au avizat 

favorabil candidaturile celor 3 nominalizaţi. 

Conţinutul audierilor este cuprins în stenograme. 

 

Ordinea de zi din 4 şi 5 aprilie a fost adoptată în unanimitate. 

 

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

sesizată în fond. 

  La lucrările comisiei au fost prezenţi 22 deputaţi din totalul de 23 

deputaţi membri ai comisiei. 

  La dezbaterile asupra proiectului de lege au participat specialişti de la 

Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare. 

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

propună adoptarea proiectului de lege cu amendamente admise. 

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

sesizată în fond împreună cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi. 

  La lucrările comisiei au fost prezenţi 22 deputaţi din totalul de 23 

deputaţi membri ai comisiei. 

  În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru industrii şi servicii au 

hotărât să propună respingerea propunerii legislative.  

  Cu proiectul de lege de la punctul 3 al ordinii de zi, comisia a fost 

sesizată pentru aviz la Comisia pentru administraţie publică, amenajarea 

teritoriului şi echilibru ecologic. 
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  La lucrările comisiei au fost prezenţi 22 deputaţi din totalul de 23 

deputaţi membri ai comisiei. 

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

avizeze negativ proiectul de lege. 

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

sesizată pentru aviz la Comisia pentru buget, finanţe şi bănci. 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 22 deputaţi din totalul de 23 

deputaţi membri ai comisiei. 

  În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât să avizeze favorabil 

proiectul de lege în forma adoptată de Senat. 

  Cu proiectul de lege de la punctul 5 al ordinii de zi, comisia a fost 

sesizată pentru aviz la Comisia pentru buget, finanţe şi bănci. 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 22 deputaţi din totalul de 23 

deputaţi membri ai comisiei. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât să avizeze negativ 

proiectul de lege. 

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

sesizată pentru aviz la Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare. 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 22 deputaţi din totalul de 23 

deputaţi membri ai comisiei. 

  În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru industrii şi servicii au 

hotărât, cu majoritate de voturi, avizarea negativă a proiectului Legii de aprobare a 

O.U.G. nr.101/2006 considerând, în primul rând, că nu pot fi transferaţi operatorii 

economici din portofoliul Ministerului Economiei şi Comerţului către Autoritatea 

pentru Valorificarea Activelor Statului, atât timp cât nu este finalizată Strategia 

Naţională în domeniul  energiei, precum şi în lipsa unei strategii de privatizare 
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unitară la nivel naţional. De asemenea, membrii comisiei au subliniat faptul că 

Strategia Naţională în domeniul energiei, care vizează şi proiectele strategice de 

interes naţional în care sunt incluşi operatorii economici ce fac obiectul 

transferului, trebuie să fie elaborată în conformitate cu noua Strategie în domeniul 

energiei a Uniunii Europene, ale cărei principale obiective – ţintă au fost deja 

prezentate public de către Preşedintele Comisiei Europene, domnul José Manuel 

Barroso şi asumate de Consiliul Europei, în data de 8 martie 2007. 

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

sesizată pentru aviz la Comisia pentru muncă şi protecţie socială. 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 22 deputaţi din totalul de 23 

deputaţi membri ai comisiei. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât să avizeze favorabil 

proiectul de lege în forma adoptată de Senat. 

 

 
 

 
SECRETAR, 

 
Aurelia Vasile 


