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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
CAMERA  DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru industrii si servicii 
 
 

           Bucureşti, 22.10.2007 
 

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
pentru şedinţele din 16, 17 şi 18 octombrie 2007 

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

16, 17 şi 18 octombrie 2007, cu următoarea ordine de zi: 

1. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr. 88/2007 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2007 (P.L.x 658/2007). 

2. Proiect de Lege privind modelele de utilitate (P.L.x 642/2007). 

3. Proiect de Lege privind emiterea, acordarea şi utilizarea de vouchere 

pentru stimularea utilizării tehnologiei informaţiei (P.L.x 644/2007). 

4. Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României 

şi Guvernul Republicii Finlanda asupra cooperării privind Implementarea în Comun şi 

Comercializarea Internaţională a Emisiilor în baza Protocolului de la Kyoto la 

Convenţia-cadru a Naţiunilor Unite asupra Schimbărilor Climatice, semnat la Bruxelles 

la 17 decembrie 2006 (P.L.x 660/2007). 

5. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.41/2007 

pentru comercializarea produselor de protecţie a plantelor, precum şi pentru 

modificarea şi abrogarea unor acte normative din domeniul fitosanitar (P.L.x 

646/2007). 

6. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.189/2002 privind operaţiunile compensatorii referitoare la 

contractele de achiziţii pentru nevoi de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională 

(P.L.x 636/2007). 

7. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii gazelor 

nr.351/2004 (P.l.x 452/2007). 

8. Propunere legislativă privind modificarea Legii gazelor nr.351/2004 
(P.l.x 647/2007). 

9. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea lit.c) de la 

art.(86) din Legea nr.351/2004 - Legea gazelor (P.l.x 651/2007). 
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10. Propunere legislativă privind Statutul personalului aeronautic tehnic 

din aviaţia civilă din România (P.l.x 448/2007). 

11. Proiect de Lege privind auditul de siguranţă rutieră (P.L.x 408/2007). 

 

La lucrările comisiei din 16 octombrie 2007 au fost prezenţi: 

1.  Dep.Iancu Iulian – PSD - Preşedinte 

2.  Dep.Antal Istvan – UDMR – Vicepreşedinte 

3.  Dep.Petrea Constantin – PD – Secretar 

4.  Dep.Vasile Aurelia – PSD – Secretar 

5.  Dep.Bivolaru Ioan – PSD 

6.  Dep.Boagiu Anca Daniela – PD 

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 – Fără apartenenţă la un grup 

parlamentar 

12.Dep.Ibram Iusein – Minorităţi Naţionale 

13.Dep.Manolescu Oana – Minorităţi Naţionale 

14.Dep.Mihei Andrian Sirojea – PNL 

15.Dep.Man Micea – PD (a înlocuit pe domnul deputat Mironescu 

Laurenţiu – PD) 

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

17.Dep.Pop Claudiu Adrian – PSD 

18.Dep.Popescu Ioan Dan – PC 

19.Dep.Sanda Victor – PSD 

20.Dep. Silaghi Ovidiu Ioan – PNL 

 

La lucrările comisiei au fost absenţi: 

1.   Dep.Ciopraga Mircea – PNL – Vicepreşedinte 

2.   Dep.Vălean Adina Ioana – PNL 

 

 La lucrările comisiei din 17 octombrie 2007 au fost prezenţi: 

1.  Dep.Iancu Iulian – PSD - Preşedinte 

2.  Dep.Antal Istvan – UDMR – Vicepreşedinte 
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3.  Dep.Petrea Constantin – PD – Secretar 

4.  Dep.Vasile Aurelia – PSD – Secretar 

5.  Dep.Bivolaru Ioan – PSD 

6.  Dep.Boagiu Anca Daniela – PD 

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.Hanganu Romeo Octavian – Fără apartenenţă la un grup 

parlamentar 

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 – Fără apartenenţă la un grup parlamentar 

16.Dep.Pop Claudiu Adrian – PSD 

17.Dep.Popescu Ioan Dan – PC 

18.Dep.Sanda Victor – PSD 

19.Dep.Silaghi Ovidiu Ioan – PNL 

 

La lucrările comisiei au fost absenţi: 

1. Dep.Ciopraga Mircea – PNL - Vicepreşedinte  

2. Dep.Vălean Adina Ioana – PNL 

 

La lucrările comisiei din 18 octombrie 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 
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11.Dep.Hanganu Romeo Octavian – Fără apartenenţă la un grup 

parlamentar 

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.Pop Claudiu Adrian – PSD 

18.Dep.Popescu Ioan Dan – PC 

19.Dep.Sanda Victor – PSD 

20. Dep.Silaghi Ovidiu Ioan – PNL 

 

La lucrările comisiei au fost absenţi: 

1. Dep.Vălean Adina Ioana – PNL 

 

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, împreună cu  Comisia economică, industrii şi servicii a Senatului, 

aviz care va fi transmis Comisiilor pentru buget, finanţe şi bănci ale celor două 

Camere. 

  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 

partea Ministerului Economiei şi Finanţelor, Ministerului Transporturilor, Ministerului 

pentru IMM, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale, sub coordonarea domnului ministru 

Ovidiu Silaghi şi Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale. 

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul domnii deputaţi Iulian Iancu, Ioan 

Bivolaru, Corneliu Momanu, Andrian Sirojea Mihei, Victor Sanda şi doamna deputat 

Aurelia Vasile. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, 

avizarea favorabilă a proiectului de lege. 

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

sesizată în fond. 
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  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 

partea Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci. 

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul domnii deputaţi Iulian Iancu, Ioan 

Bivolaru, Corneliu Momanu, Andrian Sirojea Mihei şi doamna deputat Aurelia Vasile. 

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

propună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de lege cu amendamente 

admise. 

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

sesizată în fond pentru raport comun împreună cu Comisia pentru tehnologia 

informaţiei şi comunicaţiilor. 

Proiectul de lege provine dintr-o propunere legislativă a domnului 

deputat Varujan Pambuccian. 

  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 

partea Ministerului Economiei şi Finanţelor. 

Membrii comisiei au hotărât amânarea dezbaterilor proiectului de lege 

deoarece iniţiatorul acestuia nu a fost prezent. 

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

sesizată pentru aviz care va fi transmis Comisiei pentru administraţie publică, 

amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic. 

  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 

partea Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile. 

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul domnii deputaţi Iulian Iancu, Ioan 

Bivolaru, Corneliu Momanu, Andrian Sirojea Mihei şi doamna deputat Aurelia Vasile. 

În urma dezbaterilor, membrii  comisiei au hotărât, cu majoritate de 

voturi, avizarea negativă a proiectului de lege. 

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

sesizată pentru aviz care va fi transmis Comisiei pentru agricultură, silvicultură, 

industrie alimentară şi servicii specifice. 

  La lucrările comisiei au fost prezenţi 20 deputaţi din totalul de 22 deputaţi 

membri ai comisiei. 
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La dezbaterile asupra proiectului de lege au participat specialişti din 

partea Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile, Ministerului Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale, Ministerului Economiei şi Finanţelor şi Ministerul Sănătăţii Publice. 

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul domnii deputaţi Iulian Iancu, Ioan 

Bivolaru, Corneliu Momanu, Andrian Sirojea Mihei şi doamna deputat Aurelia Vasile. 

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

avizarea favorabilă a proiectului de lege cu amendamente admise. 

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

sesizată în fond. 

  La lucrările comisiei au fost prezenţi 19 deputaţi din totalul de 21 deputaţi 

membri ai comisiei. 

La dezbaterile asupra proiectului de lege a participat preşedintele 

Agenţiei de Compensare pentru Achiziţii de Tehnică Specială, domnul Cristian Tarara. 

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul domnii deputaţi Iulian Iancu, Ioan 

Bivolaru şi Corneliu Momanu. 

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

propună Plenului Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de lege cu amendamente 

admise. 

Cu propunerile legislative de la punctele 7, 8 şi 9 ale ordinii de zi, 

comisia a fost sesizată în fond. 

  La lucrările comisiei au fost prezenţi 19 deputaţi din totalul de 21 deputaţi 

membri ai comisiei. 

La dezbaterile asupra propunerii legislative au participat specialişti din 

partea Ministerului Economiei şi Finanţelor, Autorităţii Naţionale de Reglementare în 

Domeniul Energiei şi Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului şi reprezentanţi 

ai societăţilor de distribuţie de gaze naturale. 

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul domnii deputaţi Iulian Iancu, Ioan 

Bivolaru, Corneliu Momanu, Victor Sanda şi doamna deputat Oana Manolescu. 

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

amânarea dezbaterilor asupra propunerilor legislative pentru următoarele şedinţe ale 

comisiei, deoarece iniţiatorii nu au fost prezenţi, iar AVAS să prezinte programul 

investiţional referitor la modernizarea reţelelor de distribuţie pentru anul 2008 şi 

influenţa acestora în costuri. 

Cu propunerea legislativă de la punctul 10 al ordinii de zi, comisia a fost 

sesizată în fond. 
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  La lucrările comisiei au fost prezenţi 19 deputaţi din totalul de 21 deputaţi 

membri ai comisiei. 

La dezbaterile asupra propunerii legislative au participat specialişti din 

partea Ministerului Muncii, Familiei şui Egalităţii de Şanse, Ministerului Transporturilor 

şi Sindicatului Naţional Tehnic TAROM. 

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul domnii deputaţi Iulian Iancu, Ioan 

Bivolaru, Corneliu Momanu şi Victor Sanda. 

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

amânarea dezbaterilor asupra propunerii legislative pentru următoarele şedinţe ale 

comisiei, iar ministerele de resort (Ministerul Transporturilor, Ministerul Muncii, Familiei 

şi Egalităţii de Şanse şi Ministerul Economiei şi Finanţelor) şi sindicatul vor transmite 

un punct de vedere comun. 

Cu proiectul de lege de la punctul 11 al ordinii de zi, comisia a fost 

sesizată în fond, dezbaterile continuând la nivel de raportori, avându-se în vedere 

complexitatea proiectului de lege. 

Ordinea de zi fiind epuizată, domnul preşedinte Iulian Iancu declară 

închise lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii. 

 

 

 

SECRETAR, 
Aurelia Vasile 


