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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
CAMERA  DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru industrii si servicii 
 
 

           Bucureşti, 02.03.2009 
 

 

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
pentru şedinţele din 25 şi 26 februarie 2009 

 

 

  I. Comisia pentru industrii şi servicii şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 25 şi 

26 februarie 2009, cu următoarea ordine de zi: 

1. Proiect de Lege privind auditul de securitate în domeniul aviaţiei civile 

(P.L.x 401/2008). 

  2. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

183/2008 privind facilitarea exercitării dreptului de vot la alegerile parlamentare din data 

de 30 noiembrie 2008 de către tinerii cu vârsta cuprinsă între 18 şi 25 de ani (P.L.x 

102/2009). 

   3. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.226 din 

2006 privind încadrarea unor locuri de muncă în condiţii speciale (P.l.x 85/2009). 

   4. Propunere legislativă pentru completarea Anexei nr.2* la Legea 

nr.226/2006 privind încadrarea unor locuri de muncă în condiţii speciale (P.l.x 64/2009). 

  5. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.25/2008 

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.196/2005 

privind Fondul pentru mediu (P.L.x 687/2008). 

  6. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii patronatelor 

nr.356/2001 (P.L.x 610/2006). 

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

nr.72/2007 privind unele măsuri derogatorii de la Ordonanţa 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 (P.L.x 726/2007). 

  8. Proiect de Lege privind finanţarea de la bugetul de stat a Sistemului 

naţional unic pentru apeluri de urgenţă (P.L.x 379/2008). 

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

nr.29/2008 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.78/2002 privind 
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asigurarea condiţiilor de funcţionare a unor centrale termice şi electrice de termoficare 

aflate în proprietatea consiliilor judeţene sau locale (P.L.x 358/2008). 

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

nr. 14/2008 pentru acordarea unui ajutor suplimentar familiilor şi persoanelor singure cu 

venituri reduse, care utilizează gaze naturale pentru încălzirea locuinţei (P.L.x 290/2008). 

  11. Proiect de Lege privind măsuri de diminuare a arieratelor persoanelor 

fizice şi asociaţiilor de proprietari (P.L.x 384/2008). 

  12. Propunere legislativă privind exploatarea resurselor naturale ale 

României în concordanţă cu interesul naţional (P.l.x 428/2008). 

  13. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.15 alin.(1) 

din Legea nr.346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi 

mijlocii (P.l.x 280/2008). 

  14. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea alin.(1) de la 

art.15 din Legea nr.346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici 

şi mijlocii (P.l.x 503/2008). 

  15. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.26 din Legea 

nr.346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii (P.l.x 

281/2008). 

  16. Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.365/2006 pentru 

reglementarea unor măsuri privind exercitarea comerţului în unele zone publice (P.l.x 

311/2008). 

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

nr.84/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr.350/2005 privind regimul 

finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes 

general (P.L.x 602/2008). 

  18. Propunere legislativă privind valorificarea rezervei valutare a Băncii 

Naţionale a României pentru dezvoltarea şi modernizarea turismului (P.l.x 73/2009). 

  19. Diverse 

  Ordinea de zi suplimentară 
  1. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.157/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.15/2002 privind 

introducerea tarifului de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România (P.L.x 

117/2008). 

  2. Propunere legislativă pentru completarea art.3 din Ordonanţa Guvernului 

nr.15/2002 privind introducerea tarifului de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din 

România (P.l.x 314/2008). 
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La lucrările comisiei din 25 februarie 2008 au fost prezenţi: 

1. Dep.Iancu Iulian – PSD+PC – Preşedinte 

2. Dep.Boureanu Cristian Alexandru – PD-L – Vicepreşedinte 

3. Dep.Negoiţă Robert Sorin - PSD+PC – Vicepreşedinte 

4. Dep.Marin Mircea – PD-L - Secretar 

5. Dep.Antal Istvan – UDMR 

6. Dep.Balcan Viorel - PSD+PC 

7. Dep.Bode Lucian Nicolae – PD-L 

8. Dep.Bostan Emil – PNL 

9. Dep.Brătianu Matei Radu - PSD+PC 

10.Dep.Burlacu Cristian-Ion – PNL 

11.Dep.Chiriţă Dumitru - PSD+PC 

12.Dep.Dolineaschi Andrei - PSD+PC 

13.Dep.Ionescu George – PD-L 

14.Dep.Jolţa Nicolae – PNL 

15.Dep.Leşe Doru Braşoan – PD-L 

16.Dep.Manolescu Oana – Minorităţi 

17.Dep.Mazilu Constantin - PSD+PC 

18.Dep.Negruţ Clement – PD-L 

19.Dep.Olosz Gergely – UDMR 

20.Dep.Păduraru Nicuşor – PD-L 

21.Dep.Petrescu Cristian – PD-L 

22.Dep.Pieptea Cornel – PNL 

23.Dep.Surupăceanu Mugurel - PSD+PC 

24.Dep.Toader Mircea-Nicu – PD-L 

25.Dep.Trăşculescu Alin Silviu – PD-L 

26.Dep.Tuşa Adriana Diana – PNL 

27.Dep.Vasile Aurelia – PSD+PC 

 

La lucrările comisiei au fost absenţi: 

1. Dep. Adomniţei Cristian Mihai – PNL – Secretar 

 

La lucrările comisiei din 26 februarie 2008 au fost prezenţi: 

1. Dep.Iancu Iulian – PSD+PC – Preşedinte 

2. Dep.Boureanu Cristian Alexandru – PD-L – Vicepreşedinte 

3. Dep.Negoiţă Robert Sorin - PSD+PC – Vicepreşedinte 
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4. Dep.Marin Mircea – PD-L - Secretar 

5. Dep.Antal Istvan – UDMR 

6. Dep.Balcan Viorel - PSD+PC 

7. Dep.Bode Lucian Nicolae – PD-L 

8. Dep.Bostan Emil – PNL 

9. Dep.Brătianu Matei Radu - PSD+PC 

10.Dep.Burlacu Cristian-Ion – PNL 

11.Dep.Chiriţă Dumitru - PSD+PC 

12.Dep.Dolineaschi Andrei - PSD+PC 

13.Dep.Ionescu George – PD-L 

14.Dep.Jolţa Nicolae – PNL 

15.Dep.Leşe Doru Braşoan – PD-L 

16.Dep.Manolescu Oana – Minorităţi 

17.Dep.Mazilu Constantin - PSD+PC 

18.Dep.Negruţ Clement – PD-L 

19.Dep.Păduraru Nicuşor – PD-L 

20.Dep.Petrescu Cristian – PD-L 

21.Dep.Pieptea Cornel – PNL 

22.Dep.Surupăceanu Mugurel - PSD+PC 

23.Dep.Toader Mircea-Nicu – PD-L 

24.Dep.Trăşculescu Alin Silviu – PD-L 

25.Dep.Tuşa Adriana Diana – PNL 

26.Dep.Vasile Aurelia – PSD+PC 

 

La lucrările comisiei au fost absenţi: 

1. Dep.Adomniţei Cristian Mihai – PNL – Secretar 

2. Dep.Olosz Gergely – UDMR 

 

II. 

Şedinţa comisiei din data de 25 februarie 2009 a fost condusă de domnul 

preşedinte Iulian Iancu, în conformitate cu ordinea de zi, care a fost aprobată în 

unanimitate. 

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

pentru dezbatere în fond. 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 27 deputaţi din totalul de 28 deputaţi 

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

specialişti din cadrul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii sub conducerea domnului 

Marin Anton – secretar de stat.  

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege au luat cuvântul domnii 

deputaţi: Iulian Iancu, Cristian Boureanu, Mircea Marin, Cristian Rizea, Matei Brătianu, 

Viorel Balcan, George Ionescu, Nicolae Jolţa, Doru Braşoan Leşe, Constantin Mazilu, 

Clement Negruţ, Nicuşor Păduraru, Cristian Petrescu, Cornel Pieptea, Istvan Antal şi 

doamnele deputat Aurelia Vasile, Oana Manolescu şi Diana Tuşa. 

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

propună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de lege.  

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

pentru dezbatere în fond.  

La lucrările comisiei au fost prezenţi 27 deputaţi din totalul de 28 deputaţi 

membri ai comisiei. 

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

specialişti din cadrul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii sub conducerea domnului 

Marin Anton – secretar de stat.  

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege au luat cuvântul domnii 

deputaţi: Iulian Iancu, Cristian Boureanu, Mircea Marin, Cristian Rizea, Matei Brătianu, 

Viorel Balcan, George Ionescu, Nicolae Jolţa, Doru Braşoan Leşe, Constantin Mazilu, 

Clement Negruţ, Nicuşor Păduraru, Cristian Petrescu, Cornel Pieptea, Istvan Antal şi 

doamnele deputat Aurelia Vasile, Oana Manolescu şi Diana Tuşa. 

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

propună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de lege în forma aprobată de 

Senat.  

Cu propunerile legislative de la punctele 3 şi 4, comisia a fost sesizată 

pentru dezbatere şi avizare la Comisia pentru muncă şi protecţie socială. 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 27 deputaţi din totalul de 28 deputaţi 

membri ai comisiei. 

La dezbaterile asupra celor două propuneri legislative au participat, în 

calitate de invitaţi, specialişti din cadrul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale 

doamna Mihaela Grecu – director şi doamna Cecilia Sebe – director. 

În cadrul dezbaterilor asupra celor două propuneri legislative au luat 

cuvântul domnii deputaţi: Iulian Iancu, Cristian Boureanu, Mircea Marin, Cristian Rizea, 

Matei Brătianu, Viorel Balcan, George Ionescu, Nicolae Jolţa, Doru Braşoan Leşe, 

Constantin Mazilu, Clement Negruţ, Nicuşor Păduraru, Cristian Petrescu, Cornel Pieptea, 

Istvan Antal şi doamnele deputat Aurelia Vasile, Oana Manolescu şi Diana Tuşa. 
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În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, 

respingerea celor două propuneri legislative, cu amendamente respinse. 

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

pentru dezbatere şi avizare la Comisia pentru administraţie publică, amenajarea 

teritoriului şi echilibru ecologic. 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 27 deputaţi din totalul de 28 deputaţi 

membri ai comisiei. 

Membrii comisiei au hotărât, în unanimitate, amânarea dezbaterilor asupra 

proiectului de lege cu o săptămână, interval în care se va examina la nivelul colectivului 

de raportori împreună cu specialişti din cadrul ministerelor de resort, toate implicaţiile 

apărute în urma aplicării Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul 

de Mediu. 

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

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

La lucrările comisiei au fost prezenţi 27 deputaţi din totalul de 28 deputaţi 

membri ai comisiei. 

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege au luat cuvântul domnii 

deputaţi: Iulian Iancu, Cristian Boureanu, Mircea Marin, Cristian Rizea, Matei Brătianu, 

Viorel Balcan, George Ionescu, Nicolae Jolţa, Doru Braşoan Leşe, Constantin Mazilu, 

Clement Negruţ, Nicuşor Păduraru, Cristian Petrescu, Cornel Pieptea, Istvan Antal şi 

doamnele deputat Aurelia Vasile, Oana Manolescu şi Diana Tuşa. 

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

propună plenului Camerei Deputaţilor respingerea proiectului de lege, întrucât Guvernul 

are în lucru un act normativ similar care să fie în concordanţă cu celelalte legi din 

domeniu a căror actualizare şi modificare este necesară. 

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

pentru dezbatere în fond. 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 27 deputaţi din totalul de 28 deputaţi 

membri ai comisiei. 

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

specialişti din cadrul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii sub conducerea domnului 

Marin Anton – secretar de stat.  

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege au luat cuvântul domnii 

deputaţi: Iulian Iancu, Cristian Boureanu, Mircea Marin, Cristian Rizea, Matei Brătianu, 

Viorel Balcan, George Ionescu, Nicolae Jolţa, Doru Braşoan Leşe, Constantin Mazilu, 

Clement Negruţ, Nicuşor Păduraru, Cristian Petrescu, Cornel Pieptea, Istvan Antal şi 

doamnele deputat Aurelia Vasile, Oana Manolescu şi Diana Tuşa. 
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În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, să 

propună plenului Camerei Deputaţilor respingerea proiectului de lege, întrucât prevederile 

din aceasta sunt preluate în O.U.G. nr.94/2007. 

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

pentru dezbatere în fond. 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 27 deputaţi din totalul de 28 deputaţi 

membri ai comisiei. 

La dezbaterile asupra proiectului de lege a participat, în calitate de invitat, 

domnul General locotenent ing.Marcel Opriş – secretar de stat – Serviciul de 

Telecomunicaţii Speciale. 

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege au luat cuvântul domnii 

deputaţi: Iulian Iancu, Cristian Boureanu, Mircea Marin, Cristian Rizea, Matei Brătianu, 

Viorel Balcan, George Ionescu, Nicolae Jolţa, Doru Braşoan Leşe, Constantin Mazilu, 

Clement Negruţ, Nicuşor Păduraru, Cristian Petrescu, Cornel Pieptea, Istvan Antal şi 

doamnele deputat Aurelia Vasile, Oana Manolescu şi Diana Tuşa. 

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

propună plenului Camerei Deputaţilor respingerea proiectului de lege întrucât prevederile 

din acesta sunt deja reglementate prin Legea nr.160/2008, care a modificat şi completat 

O.U.G. nr.34/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional unic pentru 

apeluri de urgenţă (SNUAU). 

Cu proiectul de lege de la punctul 9 al ordinii de zi, comisia a fost sesizată 

pentru dezbatere în fond împreună cu Comisia pentru administraţie publică, amenajarea 

teritoriului şi echilibru ecologic. 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 27 deputaţi din totalul de 28 deputaţi 

membri ai comisiei. 

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

specialişti din cadrul Ministerului Administraţiei şi internelor: domnul Ilie Ştefan – director 

general şi domnul Vali Baciu – director general adjunct, precum şi din Ministerul 

Finanţelor Publice: domnul Florea Gherghina – secretar general adjunct şi doamna 

Mihaela Grecu – director. 

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege au luat cuvântul domnii 

deputaţi: Iulian Iancu, Cristian Boureanu, Mircea Marin, Cristian Rizea, Matei Brătianu, 

Viorel Balcan, George Ionescu, Nicolae Jolţa, Doru Braşoan Leşe, Constantin Mazilu, 

Clement Negruţ, Nicuşor Păduraru, Cristian Petrescu, Cornel Pieptea, Istvan Antal şi 

doamnele deputat Aurelia Vasile, Oana Manolescu şi Diana Tuşa. 
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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 10 al ordinii de zi, comisia a fost sesizată 

pentru dezbatere în fond împreună cu Comisia pentru muncă şi protecţie socială. 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 27 deputaţi din totalul de 28 deputaţi 

membri ai comisiei. 

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

specialişti din cadrul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale: doamna Mihaela 

Grecu – director şi doamna Cecilia Sebe – director, precum şi de la Ministerul Finanţelor 

Publice: domnul Florea Gherghina – secretar general adjunct. 

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege au luat cuvântul domnii 

deputaţi: Iulian Iancu, Cristian Boureanu, Mircea Marin, Cristian Rizea, Matei Brătianu, 

Viorel Balcan, George Ionescu, Nicolae Jolţa, Doru Braşoan Leşe, Constantin Mazilu, 

Clement Negruţ, Nicuşor Păduraru, Cristian Petrescu, Cornel Pieptea, Istvan Antal şi 

doamnele deputat Aurelia Vasile, Oana Manolescu şi Diana Tuşa. 

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

propună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea O.U.G. nr.14/2008 pentru acordarea 

unui ajutor suplimentar familiilor şi persoanelor singure cu venituri reduse, care utilizează 

gaze naturale pentru încălzirea locuinţei, care şi-a produs efectul în anul 2008. 

Şedinţa comisiei din data de 26 februarie 2009 a fost condusă de domnul 

preşedinte Iulian Iancu, în conformitate cu ordinea de zi care a fost aprobată în 

unanimitate. 

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

pentru dezbatere în fond împreună cu Comisia pentru buget, finanţe şi bănci. 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 26 deputaţi din totalul de 28 deputaţi 

membri ai comisiei. 

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege au luat cuvântul domnii 

deputaţi: Iulian Iancu, Robert Negoiţă, Cristian Boureanu, Mircea Marin, Cristian Rizea, 

Doru Braşoan Leşe, George Ionescu, Istvan Antal, Cristian Burlacu, Emil Bostan, Matei 

Brătianu, Viorel Balcan, Nicuşor Păduraru şi doamnele deputat Aurelia Vasile şi Oana 

Manolescu. 

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

propună plenului Camerei Deputaţilor respingerea proiectului de lege. 

Cu propunerea legislativă de la punctul 12 al ordinii de zi, comisia a fost 

sesizată pentru dezbatere în fond, împreună cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi. 
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La lucrările comisiei au fost prezenţi 26 deputaţi din totalul de 28 deputaţi 

membri ai comisiei. 

La dezbaterile asupra propunerii legislative a participat, în calitate de invitat, 

din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale, domnul Radu Mihai Claudiu – 

director general. 

În cadrul dezbaterilor asupra propunerii legislative au luat cuvântul domnii 

deputaţi: Iulian Iancu, Robert Negoiţă, Cristian Boureanu, Mircea Marin, Cristian Rizea, 

Doru Braşoan Leşe, George Ionescu, Istvan Antal, Cristian Burlacu, Emil Bostan, Matei 

Brătianu, Viorel Balcan, Nicuşor Păduraru şi doamnele deputat Aurelia Vasile şi Oana 

Manolescu. 

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

propună plenului Camerei Deputaţilor respingerea propunerii legislative. 

Cu propunerea legislativă de la punctul 13 al ordinii de zi, comisia a fost 

sesizată pentru dezbatere în fond. 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 26 deputaţi din totalul de 28 deputaţi 

membri ai comisiei. 

La dezbaterile asupra propunerii legislative au participat, în calitate de 

invitaţi, specialişti din cadrul Ministerului, IMM-urilor, Comerţului şi Mediului de Afaceri sub 

conducerea domnului Gheorghe Marin – secretar de stat. 

În cadrul dezbaterilor asupra propunerii legislative au luat cuvântul domnii 

deputaţi: Iulian Iancu, Robert Negoiţă, Cristian Boureanu, Mircea Marin, Cristian Rizea, 

Doru Braşoan Leşe, George Ionescu, Istvan Antal, Cristian Burlacu, Emil Bostan, Matei 

Brătianu, Viorel Balcan, Nicuşor Păduraru şi doamnele deputat Aurelia Vasile şi Oana 

Manolescu. 

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

propună plenului Camerei Deputaţilor respingerea propunerii legislative. 

Cu propunerea legislativă de la punctul 14 al ordinii de zi, comisia a fost 

sesizată pentru dezbatere în fond. 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 26 deputaţi din totalul de 28 deputaţi 

membri ai comisiei. 

La dezbaterile asupra propunerii legislative au participat, în calitate de 

invitaţi, specialişti din cadrul Ministerului, IMM-urilor, Comerţului şi Mediului de Afaceri sub 

conducerea domnului Gheorghe Marin – secretar de stat. 

În cadrul dezbaterilor asupra propunerii legislative au luat cuvântul domnii 

deputaţi: Iulian Iancu, Robert Negoiţă, Cristian Boureanu, Mircea Marin, Cristian Rizea, 

Doru Braşoan Leşe, George Ionescu, Istvan Antal, Cristian Burlacu, Emil Bostan, Matei 
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Brătianu, Viorel Balcan, Nicuşor Păduraru şi doamnele deputat Aurelia Vasile şi Oana 

Manolescu. 

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

propună plenului Camerei Deputaţilor respingerea propunerii legislative. 

Cu propunerea legislativă de la punctul 15 al ordinii de zi, comisia a fost 

sesizată pentru dezbatere în fond. 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 26 deputaţi din totalul de 28 deputaţi 

membri ai comisiei. 

La dezbaterile asupra propunerii legislative au participat, în calitate de 

invitaţi, specialişti din cadrul Ministerului, IMM-urilor, Comerţului şi Mediului de Afaceri sub 

conducerea domnului Gheorghe Marin – secretar de stat. 

În cadrul dezbaterilor asupra propunerii legislative au luat cuvântul domnii 

deputaţi: Iulian Iancu, Robert Negoiţă, Cristian Boureanu, Mircea Marin, Cristian Rizea, 

Doru Braşoan Leşe, George Ionescu, Istvan Antal, Cristian Burlacu, Emil Bostan, Matei 

Brătianu, Viorel Balcan, Nicuşor Păduraru şi doamnele deputat Aurelia Vasile şi Oana 

Manolescu. 

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

propună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea propunerii legislative cu amendamente 

admise. 

Cu propunerea legislativă de la punctul 16 al ordinii de zi, comisia a fost 

sesizată pentru dezbatere în fond. 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 26 deputaţi din totalul de 28 deputaţi 

membri ai comisiei. 

La dezbaterile asupra propunerii legislative au participat, în calitate de 

invitaţi, specialişti din cadrul Ministerului, IMM-urilor, Comerţului şi Mediului de Afaceri sub 

conducerea domnului Gheorghe Marin – secretar de stat. 

În cadrul dezbaterilor asupra propunerii legislative au luat cuvântul domnii 

deputaţi: Iulian Iancu, Robert Negoiţă, Cristian Boureanu, Mircea Marin, Cristian Rizea, 

Doru Braşoan Leşe, George Ionescu, Istvan Antal, Cristian Burlacu, Emil Bostan, Matei 

Brătianu, Viorel Balcan, Nicuşor Păduraru şi doamnele deputat Aurelia Vasile şi Oana 

Manolescu. 

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

propună plenului Camerei Deputaţilor respingerea propunerii legislative. 

Cu proiectul de lege de la punctul 17 al ordinii de zi, comisia a fost sesizată 

spre dezbatere şi avizare la Comisia pentru buget, finanţe şi bănci. 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 26 deputaţi din totalul de 28 deputaţi 

membri ai comisiei. 
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La dezbaterile asupra proiectului de lege a participat, în calitate de invitat, 

din partea Ministerului Administraţiei şi Internelor, domnul Vasile Drăgoi – director 

general. 

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege au luat cuvântul domnii 

deputaţi: Iulian Iancu, Robert Negoiţă, Cristian Boureanu, Mircea Marin, Cristian Rizea, 

Doru Braşoan Leşe, George Ionescu, Istvan Antal, Cristian Burlacu, Emil Bostan, Matei 

Brătianu, Viorel Balcan, Nicuşor Păduraru şi doamnele deputat Aurelia Vasile şi Oana 

Manolescu. 

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

avizarea negativă a proiectului de lege. 

Cu propunerea legislativă de la punctul 18 al ordinii de zi, comisia a fost 

sesizată spre dezbatere şi avizare la Comisia pentru buget, finanţe şi bănci. 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 26 deputaţi din totalul de 28 deputaţi 

membri ai comisiei. 

La dezbaterile asupra propunerii legislative au participat, în calitate de 

invitaţi, specialişti din cadrul Ministerului Turismului sub conducerea domnului Corneliu 

Popovici, precum şi de la Banca Naţională a României: doamna Rodica Constantinescu – 

şef serviciu şi doamna Alina Răduţ – consilier juridic. 

În cadrul dezbaterilor asupra propunerii legislative au luat cuvântul domnii 

deputaţi: Iulian Iancu, Robert Negoiţă, Cristian Boureanu, Mircea Marin, Cristian Rizea, 

Doru Braşoan Leşe, George Ionescu, Istvan Antal, Cristian Burlacu, Emil Bostan, Matei 

Brătianu, Viorel Balcan, Nicuşor Păduraru şi doamnele deputat Aurelia Vasile şi Oana 

Manolescu. 

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

respingerea propunerii legislative. 

Cu iniţiativele legislative de la punctele 1 şi 2 din ordinea de zi suplimentară, 

comisia a fost sesizată în fond. 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 26 deputaţi din totalul de 28 deputaţi 

membri ai comisiei. 

La dezbaterile asupra celor două iniţiative legislative au participat, în calitate 

de invitaţi, specialişti din cadrul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii sub 

conducerea domnului Eusebiu Pistru – secretar de stat. 

În cadrul dezbaterilor asupra celor două iniţiative legislative au luat cuvântul 

domnii deputaţi: Iulian Iancu, Robert Negoiţă, Cristian Boureanu, Mircea Marin, Cristian 

Rizea, Doru Braşoan Leşe, George Ionescu, Istvan Antal, Cristian Burlacu, Emil Bostan, 

Matei Brătianu, Viorel Balcan, Nicuşor Păduraru şi doamnele deputat Aurelia Vasile şi 

Oana Manolescu. 
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În urma dezbaterilor celor două iniţiative legislative, membrii comisiei au 

hotărât, cu majoritate de voturi, respingerea propunerii legislative pentru completarea 

art.3 din O.G. nr.15/2002 şi să propună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea 

proiectului de lege privind aprobarea O.U.G. nr.157/2007 pentru modificarea şi 

completarea O.G. nr.15/2002 privind introducerea tarifului de utilizare a reţelei de drumuri 

naţionale din România, cu amendamente admise şi respinse. 

Ordinea de zi fiind epuizată, domnul preşedinte Iulian Iancu declară închise 

lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii. 

 

 

 

 

 

SECRETAR, 
Mircea Marin 


		2009-03-03T04:39:47-0800
	Simona V. Tarzioru




