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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

CAMERA  DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru industrii si servicii 

 
            Bucureşti, 11.06.2007 

 

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 

pentru şedinţele din 04, 05 şi 06 iunie 2007 

 

  I. Comisia pentru industrii şi servicii şi-a desfăşurat lucrările în 

zilele de  04, 05, şi 06 iunie 2007, cu următoarea ordine de zi: 

  1. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 22/2007 pentru modificarea şi completarea art.157 din 

Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal (P.L.x. 387/2007). 

2. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 

nr.14/2007 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a 

bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului (P.L.x. 

320/2007). 

3. Propunere legislativă privind stimularea promovării surselor 

regenerabile de energie (P.l.x. 98/2007). 

4. Propunere legislativă privind promovarea producerii de 

energie din surse regenerabile şi neconvenţionale (P.l.x. 357/2007). 

5. Proiect de Lege privind Statutul personalului aeronautic 

civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România (P.l.x. 

216/2007). 
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6. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 

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

închiriere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.45 din 

28 ianuarie 2003, cu modificările şi completările ulterioare (P.l.x. 

199/2006). 

7. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.38/2003 

privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere (P.l.x. 

712/2006). 

8. Proiect de Lege privind transportul în regim de taxi (P.L.x. 

716/2006). 

9. Propunere legislativă privind autorizarea şi efectuarea 

transportului în regim de taxi (P.l.x. 717/2006). 

10. Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.38/2003 

privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere (P.L.x. 

69/2007). 

11. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 

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

închiriere (P.l.x. 293/2007). 

12. Diverse 

 

La lucrările comisiei din 04 iunie 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 



 3

5.  Dep.Vasile Aurelia – PSD – Secretar 

6.  Dep.Bivolaru Ioan – PSD 

7.  Dep.Boagiu Anca Daniela – PD 

8. Dep.Boureanu Cristian  Alexandru– Fără apartenenţă la un 

grup parlamentar 

9.  Dep.Buzatu Dan Horaţiu – Fără apartenenţă la un grup 

parlamentar 

10.Dep.Dragomir Dumitru – 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.Vălean Adina Ioana - PNL 

 

La lucrările comisiei au fost absenţi: 

1. Dep.Eserghep Gelil – PRM 

2. Dep.Silaghi Ovidiu Ioan – PNL 
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 La lucrările comisiei din 05 iunie 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.Boagiu Anca Daniela – PD 

8. Dep.Boureanu Cristian  Alexandru– Fără apartenenţă la un 

grup parlamentar 

9.  Dep.Buzatu Dan Horaţiu – Fără apartenenţă la un grup 

parlamentar 

10.Dep.Dragomir Dumitru – 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 
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La lucrările comisiei au fost absenţi: 

1. Dep.Eserghep Gelil – PRM 

2. Dep.Silaghi Ovidiu Ioan – PNL 

3. Dep.Vălean Adina Ioana - PNL 

 

La lucrările comisiei din 06 iunie 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.Boagiu Anca Daniela – PD 

8. Dep.Boureanu Cristian  Alexandru– Fără apartenenţă la un 

grup parlamentar 

9.  Dep.Buzatu Dan Horaţiu – Fără apartenenţă la un grup 

parlamentar 

10.Dep.Dragomir Dumitru – 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 



 6

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.Palăr Ionel – PNL (a înlocuit pe domnul deputat 

Silaghi Ovidiu Ioan – PNL) 

22.Dep.Dragomir Gheorghe– PNL (a înlocuit pe doamna 

deputat Vălean Adina Ioana – PNL) 

 

La lucrările comisiei au fost absenţi: 

1. Dep.Eserghep Gelil – PRM 

 

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 pentru aviz care va fi transmis Comisiei pentru buget, finanţe 

şi bănci. 

  La lucrările comisiei au fost prezenţi 20 deputaţi din totalul de 

23 deputaţi membri ai comisiei. 

La dezbaterile asupra proiectului de lege au participat 

specialişti din partea Ministerului Economiei şi Finanţelor. 
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În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul domnii deputaţi Iulian 

Iancu, Iusein Ibram, Romeo Hanganu şi Istvan Antal. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, în 

unanimitate,  avizarea favorabilă a proiectului de lege. 

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

fost sesizată pentru aviz care va fi transmis Comisiei pentru buget, finanţe 

şi bănci. 

  La lucrările comisiei au fost prezenţi 20 deputaţi din totalul de 

23 deputaţi membri ai comisiei. 

La dezbaterile asupra proiectului de lege au participat 

specialişti din partea Ministerului Economiei şi Finanţelor. 

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul domnii deputaţi Iulian 

Iancu, Constantin Petrea, Corneliu Momanu, Iusein Ibram, Istvan Antal, 

Romeo Hanganu, Mircea Ciopraga şi doamna Aurelia Vasile. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

majoritate de voturi, amânarea proiectului de lege pentru o şedinţă 

ulterioară a comisiei deoarece au fost formulate observaţii şi propuneri 

asupra cărora reprezentanţii ministerului nu s-au putut pronunţa fără 

acordul conducerii Ministerului Economiei şi Finanţelor. 

Cu propunerile legislative de la punctele 3 şi 4 ale ordinii de 

zi, care au acelaşi obiect de reglementare, comisia a fost sesizată în fond. 

  La lucrările comisiei au fost prezenţi 20 deputaţi din totalul de 

23 deputaţi membri ai comisiei. 

Deoarece comisia nu a primit punctul de vedere solicitat 

Ministerului Economiei şi Finanţelor, membrii comisiei au hotărât, în 
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unanimitate, amânarea dezbaterile pentru următoarele şedinţe ale 

comisiei. 

Cu proiectul de lege de la punctul 5 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 din Ministerul Transporturilor, sub conducerea domnului 

secretar de stat Barna Tanczos şi din Ministerul Muncii, Familiei şi 

Egalităţii de Şanse. 

Specialiştii din Ministerul Transporturilor şi din Ministerul 

Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse au menţionat că Guvernul 

României nu susţine proiectul de lege fiind în contradicţie cu prevederi 

ale unor directive europene. 

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul domnii deputaţi Iulian 

Iancu, Ioan Bivolaru, Mircea Ciopraga, Istvan Antal, Iusein Ibram şi 

doamna deputat Aurelia Vasile care au menţionat necesitatea 

recunoaşterii drept categorie specială a personalului aeronautic civil 

navigant profesionist din aviaţia civilă în conformitate cu prevederile 

Legii nr.19/200 privind pensiile de stat şi alte drepturi de asigurări sociale. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, în 

unanimitate, să propună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea 

proiectului de lege cu amendamente admise. 
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Cu propunerile legislative şi proiectele de lege de la punctele 6 

- 11 ale ordinii de zi, care au acelaşi obiect de reglementare, comisia a 

fost sesizată în fond. 

  La lucrările comisiei au fost prezenţi 22 deputaţi din totalul de 

23 deputaţi membri ai comisiei. 

La dezbateri au participat specialişti din partea Ministerului 

Internelor şi Reformei Administrative, Biroului Român de Metrologie 

Legală, Camerei Naţionale a Taximetriştilor, Asociaţiei Naţionale a 

Patronatului a Operatorilor de Transport în Regim de Taxi, precum şi 

Ministerului Transporturilor sub conducerea domnului secretar de stat 

Barna Tanczos. 

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul domnii deputaţi Iulian 

Iancu, Ioan Bivolaru, Istvan Antal, Mircea Ciopraga, Constantin Petrea, 

Corneliu Momanu, Iusein Ibram şi doamna deputat Aurelia Vasile. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, în 

unanimitate, continuarea dezbaterilor în următoarea şedinţă a comisiei. 

  La ultimul punct – „Diverse”, membrii comisiei au luat în 

discuţie adresa Biroului Permanent prin care Comisia pentru industrii şi 

servicii a fost desemnată să exercite controlul asupra Consiliului Naţional 

pentru Soluţionarea Contestaţiilor şi să propună Parlamentului 

preşedintele Consiliului, conform prevederilor Legii nr.128/2007. 

  Biroul comisiei a propus membrilor comisiei constituirea unei 

subcomisii care să realizeze audierea candidaţilor pentru funcţia de 

preşedinte al CNSC. Atribuţiile acestei subcomisii, componenţa şi 
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conducerea acesteia au fost aprobate în unanimitate de către membrii 

comisiei. 

  Componenţa subcomisiei este următoarea: 

1. Dep.Ciopraga Mircea – PNL – Preşedinte; 

2. Dep.Bivolaru Ioan – PSD; 

3. Dep.Vasile Aurelia – PSD; 

4. Dep.Antal Istvan – UDMR; 

5. Dep.Petrea Constantin – PD. 

Lucrările secretariatului tehnic al subcomisiei vor fi asigurate 

de doamna Silvia Vlăsceanu – consilier parlamentar. 

Ordinea de zi fiind epuizată, domnul preşedinte Iulian Iancu 

declară închise lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii. 

 

 

 

SECRETAR, 

Aurelia Vasile 


