PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
Comisia pentru industrii si servicii
Bucureşti, 31.05.2010
SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI
pentru şedinţele comisiei din săptămâna 25 - 27 mai 2010

I. Comisia pentru industrii şi servicii şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 26 şi
27 mai 2010, cu următoarea ordine de zi:
1. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.220 din 27 octombrie
2008, pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse
regenerabile de energie (PLx 57/2010).
2. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.220/2008
pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de
energie (PLx 50/2010).
3. Propunere legislativă privind promovarea producerii de energie din surse
regenerabile şi pentru încurajarea economisirii resurselor energetice (PLx 32/2010).
4. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.106/2008
privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică a terenurilor necesare lucrărilor
miniere pentru exploatarea zăcămintelor de lignit (PLx 251/2010).
5. Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.50/1991
privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri privind realizarea locuintelor,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare (PLx 230/2010).
6. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului
nr.9/2010 privind aprobarea Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor în
domenii prioritare pentru economia româneasca, finantate din instrumentele structurale
ale Uniunii Europene alocate României (PLx 296/2010).
7.

Propunere legislativa privind "Declararea zonei de amplasare a

monumentelor istorice din nordul Olteniei ca obiectiv de interes national" (PLx 235/2010).
8 Propunere legislativa privind aprobarea unor masuri financiare pentru
întreprinderile mici si mijlocii (PLx 280/2010).
9. Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.321/2009
privind comercializarea produselor alimentare (PLx 300/2010).
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10. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului
nr.155/2007 pentru modificarea alin.(4) si (5) ale art.263 din Legea nr.571/2003 privind
Codul fiscal (PLx 141/2010).
11. Diverse.
La lucrările comisiei din 26 şi 27 mai 2010 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.Adomniţei Cristian Mihai – PNL – Secretar
5. Dep.Marin Mircea – PD-L – Secretar
6. Dep.Balcan Viorel – PD-L
7. Dep.Bode Lucian Nicolae – PD-L
8. Dep.Bostan Emil – Independent
9. Dep.Brătianu Matei Radu - PSD+PC
10.Dep.Burlacu Cristian-Ion – PD-L
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 – Independent
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.Rizea Cristian - PSD+PC
23.Dep.Roman Gheorghe – PD-L
24.Dep.Toader Mircea-Nicu – PD-L
25.Dep.Trăşculescu Alin Silviu – PD-L
26.Dep.Vasile Aurelia – PSD+PC
La lucrările comisiei au fost absenţi:
1. Dep.Antal Istvan – UDMR
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II Şedinţa comisiei din data de 26.05.2010 a fost condusă de domnul
preşedinte Iulian Iancu, în conformitate cu ordinea de zi, care a fost aprobată în
unanimitate.
Cu propunerea legislativă de la punctul 4 al ordinii de zi, comisia a fost
sesizată pentru aviz la Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi
echilibru ecologic şi la Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, care au fost sesizate
pentru dezbatere în fond.
La lucrările comisiei au fost prezenţi 26 deputaţi din totalul de 27 deputaţi
membri ai comisiei.
La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai Ministerului
Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri.
În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege au luat cuvântul domnii
deputaţi Iulian Iancu şi Nicuşor Păduraru.
În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât în unanimitate avizarea
favorabilă a propunerii legislative cu amendamente admise.
Cu propunerea legislativă de la punctul 5 al ordinii de zi, comisia a fost
sesizată pentru aviz la Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi
echilibru ecologic, care a fost sesizată pentru dezbatere în fond.
La lucrările comisiei au fost prezenţi 26 deputaţi din totalul de 27 deputaţi
membri ai comisiei.
La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai Ministerului
Dezvoltării Regionale şi Turismului şi ai Inspectoratului de stat în construcţii.
În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege a luat cuvântul domnul
deputat Iulian Iancu.
În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, în unanimitate avizarea
negativă a propunerii legislative.
Cu proiectul de lege de la punctul 6 al ordinii de zi, comisia a fost sesizată
pentru aviz la Comisia pentru buget, finanţe şi bănci, care a fost sesizată pentru
dezbatere în fond.
La lucrările comisiei au fost prezenţi 26 deputaţi din totalul de 27 deputaţi
membri ai comisiei.
La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai Ministerului
Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri sub conducerea doamnei secretar de stat
Irinel Cristu, ai Ministerului Finanţelor Publice şi ai Ministerului Administraţiei şi Internelor
sub conducerea domnului secretar de stat Liviu Grădinaru.
În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege a luat cuvântul domnul
deputat Iulian Iancu.
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În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, în unanimitate avizarea
favorabilă a proiectului de lege în forma propusă de iniţiator.
Cu propunerea legislativă de la punctul 7 al ordinii de zi, comisia a fost
sesizată pentru aviz la Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă, care a
fost sesizată pentru dezbatere în fond.
La lucrările comisiei au fost prezenţi 26 deputaţi din totalul de 27 deputaţi
membri ai comisiei.
La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai Ministerului
Culturii şi Patrimoniului Naţional sub conducerea domnului secretar de stat Vasile Timiş şi
ai Ministerului Finanţelor Publice.
În cadrul dezbaterilor asupra propunerea legislativă a luat cuvântul domnul
deputat Iulian Iancu.
În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi
avizarea negativă a propunerii legislative.
Cu propunerea legislativă de la punctul 8 al ordinii de zi, comisia a fost
sesizată pentru aviz la Comisia pentru buget, finanţe şi bănci, care a fost sesizată pentru
dezbatere în fond.
La lucrările comisiei au fost prezenţi 26 deputaţi din totalul de 27 deputaţi
membri ai comisiei.
La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai Ministerului
Finanţelor Publice şi ai Agenţiei Naţionale pentru Administrare Fiscală sub conducerea
domnului vicepreşedinte Mihai Vătăşoiu.
În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege a luat cuvântul domnul
deputat Iulian Iancu.
În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, în unanimitate avizarea
negativă a propunerii legislative.
Cu propunerea legislativă de la punctul 9 al ordinii de zi, comisia a fost
sesizată pentru aviz la Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi
servicii specifice, care a fost sesizată pentru dezbatere în fond.
La lucrările comisiei au fost prezenţi 26 deputaţi din totalul de 27 deputaţi
membri ai comisiei.
La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai Ministerului
Finanţelor Publice şi ai Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor sub
conducerea domnului vicepreşedinte Samuel Calotă.
În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege a luat cuvântul domnul
deputat Iulian Iancu.
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În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, în unanimitate avizarea
negativă a propunerii legislative.
Cu proiectul de lege de la punctul 10 al ordinii de zi, comisia a fost sesizată
pentru Raport suplimentar comun împreună cu Comisia pentru buget, finanţe şi bănci.
La lucrările comisiei au fost prezenţi 26 deputaţi din totalul de 27 deputaţi
membri ai comisiei.
La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai Ministerului
Transporturilor şi Infrastructurii sub conducerea domnului secretar de stat Anton Marin şi
ai Ministerului Administraţiei şi Internelor sub conducerea domnului secretar de stat Liviu
Grădinaru.
În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege a luat cuvântul domnul
deputat Iulian Iancu.
La cererea iniţiatorilor, membrii comisiei au hotărât amânarea cu două
săptămâni a dezbaterilor.
Cu proiectele de lege de la punctele 1-3 ale ordinii de zi, care au acelaşi
obiect de reglementare, comisia a fost sesizată pentru dezbatere în fond.
La lucrările comisiei au fost prezenţi 26 deputaţi din totalul de 27 deputaţi
membri ai comisiei.
La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai Ministerului
Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri sub conducerea doamnei secretar de stat
Irinel Cristu, ai Agenţiei Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei sub conducerea
domnului vicepreşedinte Dan Plaveti, şi ai OPCOM.
În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege au luat cuvântul domnii
deputaţi Iulian Iancu, Cristian Petrescu, Nicuşor Păduraru, Doru Braşoan Leşe, Dumitru
Chiriţă, Gergely Olosz, Mircea Marin, Alin Trăşculescu, Cristian Burlacu, Clement Negruţ,
George Ionescu, Matei Brătianu şi Andrei Dolineaschi.
În urma dezbaterilor membrii comisiei au hotărât, în unanimitate, aprobarea
cu amendamente admise a raportului final întocmit după consultarea reprezentanţilor
Guvernului şi ai organizaţiilor reprezentative din domeniul enegiei, cu privire la proiectul
de lege de la punctul 2 de pe ordinea de zi şi respingerea propunerilor legislative de la
punctele 1 şi 3 de pe ordinea de zi, care au fost analizate în raport.
Şedinţa comisiei din data de 27 mai 2010 a avut loc la nivel de raportori.

SECRETAR,
Mircea Marin
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