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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

CAMERA  DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru industrii si servicii 

 
 

           Bucureşti, 14.04.2008 
 

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
pentru şedinţele din 9 şi 10 aprilie 2008 

 

 

  I. Comisia pentru industrii şi servicii şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 9 şi 10 

aprilie 2008, cu următoarea ordine de zi: 

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

nr.129/2007 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.30/2006 privind 

funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor 

de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de 

concesiune de servicii (P.L.x 35/2008) 

2. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.132/2007 pentru aprobarea facilităţilor fiscale acordate prin Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr.37/2004 privind măsuri de diminuare a arieratelor în economie (P.L.X 36/2008) 

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

nr.133/2007 privind aprobarea unor măsuri financiare pe anul 2007 (P.L.x 37/2008) 

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

nr.147/2007 privind rambursarea contravalorii unor servicii de navigaţie aeriană pentru 

zborurile scutite de la plata tarifelor pentru aceste servicii (P.L.x 138/2008) 

  5. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.155/2007 pentru modificarea alin.(4) şi (5) ale art.263 din Legea nr.571/2003 privind Codul 

fiscal (P.L.x 141/2008) 

  6. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

143/2007 pentru modificarea alin.(2) şi (4) ale art.6 din Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.114/2005 privind unele măsuri pentru derularea şi finalizarea privatizării societăţilor 

comerciale filiale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice "Electrica Moldova"- S.A. şi 

"Electrica Oltenia" S.A. (P.L.x 108/2008) 

  7. Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.33/2007 privind modificarea şi completarea Legii energiei electrice nr. 13/2007 şi Legii 

gazelor nr. 351/2004 (P.L.x 458/2007) 
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  8. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.101/2007 pentru modificarea şi completarea Legii minelor nr.85/2003 şi a Legii petrolului 

nr.238/2004 (P.L.x 853/2007) 

  

La lucrările comisiei din 9 aprilie 2008 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-L – Secretar 

5.  Dep.Vasile Aurelia – PSD – Secretar 

6.  Dep.Bivolaru Ioan – PSD 

7.  Dep.Boagiu Anca Daniela – PD-L 

8.  Dep.Dragomir Dumitru – PRM 

9.Dep.Hanganu Romeo Octavian – Fără apartenenţă la un grup parlamentar 

10.Dep.Ibram Iusein – Minorităţi Naţionale 

11.Dep.Lefter Ioan Silviu – PNL 

12.Dep.Manolescu Oana – Minorităţi Naţionale 

13.Dep.Mihei Andrian Sirojea – PNL 

14.Dep.Mironescu Laurenţiu – PD-L 

15.Dep.Momanu Corneliu – PD-L 

16.Dep.Piteiu Marcel Adrian – PD-L 

17.Dep.Pop Claudiu Adrian – PSD 

18.Dep.Popescu Ioan Dan – PC 

19.Dep.Rusu Liviu Alin - PSD 

20.Dep.Sanda Victor – PSD 

21.Dep.Cristea Ioan – PNL (a înlocuit pe domnul deputat Zamfir Gabriel Sorin – 

PNL) 

 

La lucrările comisiei au fost absenţi: 

1. Dep.Boureanu Cristian Alexandru – PD-L 

 

La lucrările comisiei din 10 aprilie 2008 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-L – Secretar 

5.  Dep.Vasile Aurelia – PSD – Secretar 
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6.  Dep.Bivolaru Ioan – PSD 

7.  Dep.Boagiu Anca Daniela – PD-L 

8.  Dep.Dragomir Dumitru – PRM 

9.Dep.Hanganu Romeo Octavian – Fără apartenenţă la un grup parlamentar 

10.Dep.Ibram Iusein – Minorităţi Naţionale 

11.Dep.Lefter Ioan Silviu – PNL 

12.Dep.Manolescu Oana – Minorităţi Naţionale 

13.Dep.Mihei Andrian Sirojea – PNL 

14.Dep.Mironescu Laurenţiu – PD-L 

15.Dep.Momanu Corneliu – PD-L 

16.Dep.Piteiu Marcel Adrian – PD-L 

17.Dep.Pop Claudiu Adrian – PSD 

18.Dep.Popescu Ioan Dan – PC 

19.Dep.Rusu Liviu Alin - PSD 

20.Dep.Sanda Victor – PSD 

21.Dep.Cristea Ioan – PNL (a înlocuit pe domnul deputat Zamfir Gabriel Sorin – 

PNL) 

 

La lucrările comisiei au fost absenţi: 

1. Dep.Boureanu Cristian Alexandru – PD-L 

 

II. 

Şedinţa comisiei din 9 aprilie s-a desfăşurat în comun cu membrii Comisiei 

pentru buget, finanţe şi bănci în conformitate cu punctele 1, 2, 3, 4 şi 5 din ordinea de zi, 

aprobată în unanimitate de membrii celor două comisii. 

Şedinţa a fost condusă de domnul preşedinte Iulian Iancu. 

Ca proiectul de lege de la punctul 1 al ordinii de zi, comisia a fost sesizată în 

fond împreună cu Comisia pentru buget, finanţe şi bănci. 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 21 de deputaţi din totalul de 22 membri ai 

comisiei. 

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege au luat cuvântul domnii 

deputaţi Iulian Iancu şi Mircea Ciopraga. 

La dezbaterile asupra proiectului de lege au participat, în calitate de invitaţi, 

specialişti din Ministerul Economiei şi Finanţelor şi anume: doamna Irina Avram – şef serviciu 

şi doamna Georgiana Ioniţă – consilier, precum şi de la Ministerul Educaţiei, Cercetării şi 

Tineretului: doamna Ionela Darie – şef serviciu. 
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În urma dezbaterilor, membrii celor două comisii au hotărât, în unanimitate, 

amânarea dezbaterilor în vederea corelării acestui proiect de lege cu proiectele aflate în 

lucru la Comisia pentru industrii şi servicii, privind modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a 

contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii. 

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

fond împreună cu Comisia pentru buget, finanţe şi bănci. 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 21 de deputaţi din totalul de 22 membri ai 

comisiei. 

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege au luat cuvântul domnii 

deputaţi: Iulian Iancu, Mircea Ciopraga, Ioan Bivolaru, Istvan Antal, Andrian Mihei, Ioan 

Cristea, Corneliu Momanu, Marcel Piteiu şi doamna deputat Aurelia Vasile. 

La dezbaterile asupra proiectului de lege au participat, în calitate de invitaţi, 

specialişti din Ministerul Transporturilor sub conducerea domnului Barna Tanczos – secretar 

de stat, precum şi de la Consiliul Concurenţei: doamna Cristina Cobianu – director şi doamna 

Marilena Bună Ziua – consilier. 

În urma dezbaterilor, membrii celor două comisii au hotărât, cu majoritate de 

voturi, 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 împreună cu Comisia pentru buget, finanţe şi bănci. 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 21 de deputaţi din totalul de 22 membri ai 

comisiei. 

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege au luat cuvântul domnii 

deputaţi: Iulian Iancu, Mircea Ciopraga, Ioan Bivolaru, Istvan Antal, Ioan Cristea, Corneliu 

Momanu, Marcel Piteiu şi doamna deputat Aurelia Vasile. 

La dezbaterile asupra proiectului de lege au participat, în calitate de invitaţi, 

specialişti din Ministerul Transporturilor sub conducerea domnului Barna Tanczos – secretar 

de stat. 

În urma dezbaterilor, membrii celor două comisii au hotărât, cu majoritate de 

voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de lege cu 

amendamente admise. 

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

fond împreună cu Comisia pentru buget, finanţe şi bănci. 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 21 de deputaţi din totalul de 22 membri ai 

comisiei. 
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La dezbaterile asupra proiectului de lege au participat, în calitate de invitaţi, 

specialişti din Ministerul Transporturilor sub conducerea domnului Barna Tanczos – secretar 

de stat. 

În urma dezbaterilor, membrii celor două comisii au hotărât, cu majoritate de 

voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de lege cu 

amendamente admise. 

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

fond împreună cu Comisia pentru buget, finanţe şi bănci. 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 21 de deputaţi din totalul de 22 membri ai 

comisiei. 

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege au luat cuvântul domnii 

deputaţi: Iulian Iancu, Mircea Ciopraga, Ioan Bivolaru, Istvan Antal, Corneliu Momanu, Iusein 

Ibram şi doamna deputat Aurelia Vasile. 

La dezbaterile asupra proiectului de lege au participat, în calitate de invitaţi, 

specialişti din Ministerul Transporturilor sub conducerea domnului Barna Tanczos – secretar 

de stat, precum şi de la Ministerul Economiei şi Finanţelor: doamna Irina Avram – şef serviciu 

şi doamna Georgiana Ioniţă – consilier. 

În urma dezbaterilor, membrii celor două comisii au hotărât, cu majoritate de 

voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor respingerea proiectului 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 21 de deputaţi din totalul de 22 membri ai 

comisiei. 

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege au luat cuvântul domnii 

deputaţi: Iulian Iancu, Mircea Ciopraga, Ioan Bivolaru, Istvan Antal, Corneliu Momanu şi 

doamna deputat Aurelia Vasile. 

La dezbaterile asupra proiectului de lege au participat, în calitate de invitaţi, 

specialişti din Ministerul Economiei şi Finanţelor şi anume domnul Dorin Măntescu – director 

general şi doamna Ioana Daia – şef serviciu, precum şi de la Autoritatea pentru Valorificarea 

Activelor Statului: domnul Laszlo Gyerko – vicepreşedinte şi domnul Victor Cazana – expert.  

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

dezbaterii proiectului de lege cu o săptămână şi transmiterea solicitării de amânare şi la 

comisia sesizată în fond. 

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

fond pentru reexaminare. 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 21 de deputaţi din totalul de 22 membri ai 

comisiei. 
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În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege au luat cuvântul domnii 

deputaţi: Iulian Iancu, Mircea Ciopraga, Ioan Bivolaru, Istvan Antal, Ioan Cristea şi doamna 

deputat Aurelia Vasile. 

La dezbaterile asupra proiectului de lege au participat, în calitate de invitaţi, de 

la Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei: doamna Carmen Filipescu – 

vicepreşedinte, doamna Maria Manicuţă – director general şi domnul Gabriel Sârbu – director 

general. 

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

dezbaterii proiectului de lege cu o săptămână pentru a permite raportorilor să examineze 

împreună cu specialiştii din cadrul ANRE şi operatorii din domeniul energetic problemele 

ridicate în timpul dezbaterilor proiectului de lege. 

Cu proiectul de lege de la punctul 8 al ordinii de zi, comisia a fost sesizată în 

fond. 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 21 de deputaţi din totalul de 22 membri ai 

comisiei. 

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege au luat cuvântul domnii 

deputaţi: Iulian Iancu, Istvan Antal şi doamna deputat Aurelia Vasile. 

La dezbaterile asupra proiectului de lege au participat, în calitate de invitaţi, 

specialişti din Ministerul Economiei şi Finanţelor: doamna Lucica Diaconescu – şef serviciu, 

precum şi de la Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale: domnul Bogdan Găbudeanu - 

preşedinte. 

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

propună plenului Camerei Deputaţilor respingerea proiectului de lege. 

 

 

 

 

SECRETAR, 
Aurelia Vasile 
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