PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
Comisia pentru industrii si servicii
Bucureşti, 07.06.2010
SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI
pentru şedinţele comisiei din săptămâna 31 mai - 3 iunie 2010

I. Comisia pentru industrii şi servicii şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 1, 2
şi 3 iunie 2010, cu următoarea ordine de zi:
1. Propunere legislativă privind unele măsuri prealabile lucrărilor de
construcţie de reţele de transport şi distribuţie energie electrică (PLx 109/2010).
2. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de
Urgenţă a Guvernului nr.189/2002, aprobată prin Legea nr.354/2003, privind operaţiunile
compensatorii referitoare la contractele de achiziţii pentru nevoi de apărare, ordine
publică şi siguranţă naţională (PLx 204/2010).
3. Proiect de Lege privind parteneriatele încheiate între sectoarele public şi
privat (PLx 299/2010).
4. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.15/2010 pentru modificarea art.13 alin.(2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu (PLx 326/2010).
5. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.29/2010 privind valorificarea surplusului de unităţi ale cantităţii atribuite României prin
Protocolul de la Kyoto (PLx332/2010).
6. Propunere legislativă privind modificarea articolului 40 din Legea
nr.10/1995 privind calitatea în construcţii, a articolului 4 din Ordonanţa Guvernului
nr.63/2001 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C., precum şi
modificarea articolului 30 din Legea nr.50/1991, republicată, privind autorizarea executării
lucrărilor de construcţii (PLx 344/2010).
7.

Propunere legislativa privind "Declararea zonei de amplasare a

monumentelor istorice din nordul Olteniei ca obiectiv de interes national" (PLx 324/2010).
8 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative, în
vederea suplimentării surselor pentru finanţarea Fondului naţional unic de asigurări
sociale de sănătate (PLx 337/2010).
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9. Proiect de Lege pentru modificarea art.84 din Legea nr.296/2004 privind
Codul consumului şi a Legii nr.193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate
între comercianţi şi consumatori (PLx 629/2010).
10. Proiect de Lege privind rambursarea ratelor de capital pentru o cotăparte din creditul acordat de Guvernul SUA în baza programului CCC - Legea publică
nr.480/1992, precum şi a altor costuri externe aferente acestei cote-părţi (PLx 53/2010).
11. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către
persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale (PLx
71/2010).
12. Diverse.
La lucrările comisiei din 1 şi 2 iunie 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
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25.Dep.Trăşculescu Alin Silviu – PD-L
26.Dep.Vasile Aurelia – PSD+PC
La lucrările comisiei au fost absenţi:
1. Dep.Antal Istvan – UDMR
La lucrările comisiei din 3 iunie 2010 au fost prezenţi:
1. Dep.Iancu Iulian – PSD+PC – Preşedinte
2. Dep.Negoiţă Robert Sorin - PSD+PC – Vicepreşedinte
3. Dep.Adomniţei Cristian Mihai – PNL – Secretar
4. Dep.Marin Mircea – PD-L – Secretar
5. Dep.Balcan Viorel – PD-L
6. Dep.Bode Lucian Nicolae – PD-L
7. Dep.Bostan Emil – Independent
8. Dep.Brătianu Matei Radu - PSD+PC
9.Dep.Burlacu Cristian-Ion – PD-L
10.Dep.Chiriţă Dumitru - PSD+PC
11.Dep.Dolineaschi Andrei - PSD+PC
12.Dep.Ionescu George – PD-L
13.Dep.Jolţa Nicolae – PNL
14.Dep.Leşe Doru Braşoan – PD-L
15.Dep.Manolescu Oana – Minorităţi
16.Dep.Mazilu Constantin – Independent
17.Dep.Negruţ Clement – PD-L
18.Dep.Olosz Gergely – UDMR
19.Dep.Păduraru Nicuşor – PD-L
20.Dep.Petrescu Cristian – PD-L
21.Dep.Rizea Cristian - PSD+PC
22.Dep.Roman Gheorghe – PD-L
23.Dep.Toader Mircea-Nicu – PD-L
24.Dep.Trăşculescu Alin Silviu – PD-L
25.Dep.Vasile Aurelia – PSD+PC
La lucrările comisiei au fost absenţi:
1. Dep.Boureanu Cristian Alexandru – PD-L – Vicepreşedinte
2. Dep.Antal Istvan – UDMR
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II Şedinţa comisiei din data de 01.06.2010 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 1 al ordinii de zi, 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 domnului secretar de stat
Tudor Şerban, ai Agenţiei Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei sub
conducerea domnului vicepreşedinte Dan Plaveti şi ai Transelectrica.
În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege au luat cuvântul domnii
deputaţi Iulian Iancu, Doru Braşoan Leşe, Mircea Marin, Lucian Bode, Nicuşor Păduraru,
Cristian Petrescu şi Gheorghe Roman.
În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât în unanimitate avizarea
favorabilă a propunerii legislative cu amendamente admise.
Cu propunerea legislativă de la punctul 2 al ordinii de zi, comisia a fost
sesizată pentru dezbatere în fond.
La lucrările comisiei au fost prezenţi 26 deputaţi din totalul de 27 deputaţi
membri ai comisiei.
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 3 al ordinii de zi, comisia a fost sesizată
pentru aviz la Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi 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 Departamentului pentru Afaceri
Europene sub conducerea domnului subsecretar de stat Popescu Andrei.
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.
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Cu proiectul de lege de la punctul 4 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
Finanţelor

Publice sub conducerea doamnei secretar de stat Graţiela Iordache, ai

Ministerului Administraţiei şi Internelor sub conducerea domnului secretar de stat Liviu
Grădinaru şi ai Administraţiei Fondului de Mediu sub conducerea domnului preşedinte
Popescu Gheorghe.
În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege a luat cuvântul domnul
deputat Iulian Iancu, care a cerut amânarea dezbaterilor pentru analiza amendamentelor
propuse de iniţiator, iar membrii comisiei au hotărât amânarea cu o săptămână a
dezbaterilor.
Cu proiectul de lege 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
Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, ai Ministerului Mediului şi Pădurilor, ai
Ministerului Administraţiei şi Internelor sub conducerea domnului secretar de stat Liviu
Grădinaru şi ai Administraţiei Fondului de Mediu sub conducerea domnului preşedinte
Popescu Gheorghe.
În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege a luat cuvântul domnul
deputat Iulian Iancu.
În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, în unanimitate avizarea
favorabilă a proiectului de lege
Cu propunerea legislativă de la punctul 6 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
Inspectoratului de Stat în Construcţii.
În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege a luat cuvântul domnul
deputat Iulian Iancu.
5

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, în unanimitate avizarea
negativă a propunerii legislative.
II Şedinţa comisiei din data de 02.06.2010 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 7 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 sub conducerea doamnei secretar de stat Graţiela Iordache şi ai
Autorităţii Naţionale a Vămilor sub conducerea domnului vicepreşedinte Traian
Mărginean.
În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege au luat cuvântul doamna
deputat Oana Manolescu şi domnii deputaţi Iulian Iancu, Clement Negruţ, Lucian Bode şi
Cristian Petrescu.
În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, în unanimitate avizarea
favorabilă a proiectului de lege în forma iniţială
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.
În cadrul dezbaterilor asupra propunerii legislative au luat cuvântul în
calitate de iniţiator, doamna senator Minerva Boitan şi domnii

deputaţi Iulian Iancu,

Clement Negruţ şi Nicuşor Păduraru.
În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, în unanimitate amânarea
cu o săptămână a dezbaterii pentru neparticiparea la lucrările comisiei a Ministerului
Sănătăţii şi invitarea reprezentanţilor acestui minister la nivel de secretar de stat la
lucrările comisiei.
Cu proiectul de lege de la punctul 10 al ordinii de zi, comisia a fost sesizată
pentru dezbatere în fond.
La lucrările comisiei au fost prezenţi 26 deputaţi din totalul de 27 deputaţi
membri ai comisiei.
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La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai Ministerului
Finanţelor Publice.
În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege au luat cuvântul doamna
deputat Oana Manolescu şi domnii deputaţi Iulian Iancu, Clement Negruţ, Lucian Bode şi
Cristian Petrescu.
În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, în unanimitate amânarea
cu o săptămână a dezbaterii şi solicitarea unor acte suplimentare privind proiectul de
lege.
Cu proiectul de lege de la punctul 11 al ordinii de zi, 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 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.
În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, în unanimitate avizarea
negativă a proiectului de lege.
Cu proiectul de lege de la punctul 9 al ordinii de zi, 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 Autorităţii
Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor sub conducerea domnului vicepreşedinte
Samuel Calotă, ai Asociaţiei Operatorilor de Maşini din România, ai Telemobil SA şi ai SC
COSMOTE RMT SA.
În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege au luat cuvântul doamna
deputat Oana Manolescu şi domnii deputaţi Iulian Iancu, Nicuşor Păduraru şi Cristian
Petrescu.
În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu o abţinere adoptarea
proiectului de lege în forma aprobată de Senat.
Şedinţa comisiei din data de 3 iunie 2010 a avut loc la nivel de raportori.
SECRETAR,
Mircea Marin
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