PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
Comisia pentru industrii si servicii

Bucureşti, 22.11.2010
SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI
pentru şedinţele comisiei din săptămâna 15 - 18 noiembrie 2010

I. Comisia pentru industrii şi servicii şi-a desfăşurat lucrările în zilele de
16, 17 şi 18 noiembrie 2010, cu următoarea ordine de zi:
1. Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.64 din 16 ianuarie
2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.28/1999 privind
obligaţia agenţilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale (P.L.x
482/2010).
2. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii minelor
nr.85/2003 (P.L.x 549/2009).
3. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.190/2000 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor
preţioase în România (P.L.x 445/2010).
4. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.13/2008 pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor comunitare de utilităţi
publice nr.51/2006 şi a Legii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare
nr.241/2006 (P.L.x 248/2008).
5. Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.139/2000 privind
activitatea de meteorologie, republicată (P.L.x 549/2010).
6. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.51/2010 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din
economie, precum şi alte măsuri financiare (P.L.x 537/2010).
7. Proiect de Lege pentru completarea art.3 din Legea nr.597/2001
privind unele măsuri de protecţie şi autorizare a construcţiilor în zona de coastă a Mării
Negre (P.L.x 500/2010).
8. Proiect de Lege pentru modificarea art.32 alin.(3) din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind protecţia mediului (P.L.x 501/2010).
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9. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule (P.L.x 536/2008).
10.

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a

Guvernului nr.218/2008 privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule (P.L.x 171/2009).
11.

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a

Guvernului nr.7/2009 privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule (P.L.x 201/2009).
12.

Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a

Guvernului nr.7 /2009 privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.50/2008 pentru instituirea taxei de poluare pentru autovehicule (P.L.x 703/2009).
13.

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a

Guvernului nr.117/2009 pentru aplicarea unor măsuri privind taxa pe poluare pentru
autovehicule (P.L.x 95/2010).
14.

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a

Guvernului nr.69/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice (P.L.x 718/2007).
15. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.9/2009 pentru completarea art.103 din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice (P.L.x 245/2009).
16. Diverse.
La lucrările comisiei din 16 noiembrie 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.Marin Mircea – PD-L – Secretar
5.Dep.Adomniţei Cristian Mihai – PNL – Secretar
6.Dep.Antal Istvan – UDMR
7.Dep.Balcan Viorel – PD-L
8.Dep.Prigoană Vasile-Silviu – PD-L (a înlocuit pe domnul deputat
Dep.Bode Lucian Nicolae – PD-L)
9. Dep.Bostan Emil – Independent
10. Dep.Brătianu Matei Radu - PSD+PC (a participat şi dl.dep.Dep.Martin
Eduard - PSD+PC)
11. Dep.Burlacu Cristian-Ion – PD-L
12. Dep.Chiriţă Dumitru - PSD+PC
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13. Dep.Dolineaschi Andrei - PSD+PC
14. Dep.Ionescu George – PD-L
15. Dep.Jolţa Nicolae – PNL
16. Dep.Leşe Doru Braşoan – PD-L
17. Dep.Manolescu Oana – Minorităţi
18. Dep.Mazilu Constantin - Independent
19. Dep.Negruţ Clement – PD-L
20. Dep.Olosz Gergely – UDMR
21. Dep.Păduraru Nicuşor – PD-L
22. Dep.Petrescu Cristian – PD-L
23. Dep.Rizea Cristian - PSD+PC
24. Dep.Roman Gheorghe – PD-L
25. Dep.Toader Mircea-Nicu – PD-L
26. Dep.Trăşculescu Alin Silviu – PD-L
La lucrările comisiei din 17 şi 18 noiembrie 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.Marin Mircea – PD-L – Secretar
5. Dep.Adomniţei Cristian Mihai – PNL – Secretar
6. Dep.Antal Istvan – UDMR
7. Dep.Balcan Viorel – PD-L
8. Dep.Bode Lucian Nicolae – PD-L
9. Dep.Bostan Emil – Independent
10. Dep.Brătianu Matei Radu - PSD+PC
11. Dep.Burlacu Cristian-Ion – PD-L
12. Dep.Chiriţă Dumitru - PSD+PC
13. Dep.Dolineaschi Andrei - PSD+PC
14. Dep.Ionescu George – PD-L
15. Dep.Jolţa Nicolae – PNL
16. Dep.Leşe Doru Braşoan – PD-L
17. Dep.Manolescu Oana – Minorităţi
18. Dep.Mazilu Constantin - Independent
19. Dep.Negruţ Clement – PD-L
20. Dep.Olosz Gergely – UDMR
21. Dep.Păduraru Nicuşor – PD-L
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22. Dep.Petrescu Cristian – PD-L
23. Dep.Rizea Cristian - PSD+PC
24. Dep.Roman Gheorghe – PD-L
25. Dep.Toader Mircea-Nicu – PD-L
26. Dep.Trăşculescu Alin Silviu – PD-L
II Şedinţa comisiei din data de 16.11.2010 a fost condusă de domnul
preşedinte Iulian Iancu, în conformitate cu ordinea de zi, cu introducerea la punctul 16
Diverse a proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului intre Guvernul Romaniei si
Guvernul Republicii Cehe privind protectia reciproca a informatiilor clasificate
schimbate, semnat la Bucuresti, la 31 martie 2010 (P.L.x 589/2010) şi a proiectului de
Lege pentru ratificarea Acordului de securitate intre Romania si Regatul Spaniei
privind protectia reciproca a informatiilor clasificate, semnat la Madrid la 14 mai 2010
(P.L.x 630/2010), care a fost aprobată în unanimitate.
Cu proiectul de lege de la punctul 16 al ordinii de zi, (P.L.x 589/2010),
comisia a fost sesizată pentru aviz la Comisia pentru aparare, ordine publica si
siguranta nationala.
La lucrările comisiei au fost prezenţi 26 deputaţi din totalul de 26 deputaţi
membri ai comisiei.
La lucrările şedinţei au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai
Ministerului Apărării Naţionale, ai Ministerului Administraţiei şi Internelor, ai Serviciului
Român de Informaţii şi ai Oficiului Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat.
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 în forma aprobată de Senat.
Cu proiectul de lege de la punctul 16 al ordinii de zi, (P.L.x 630/2010),
comisia a fost sesizată pentru aviz la Comisia pentru aparare, ordine publica si
siguranta nationala.
La lucrările comisiei au fost prezenţi 26 deputaţi din totalul de 26 deputaţi
membri ai comisiei.
La lucrările şedinţei au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai
Ministerului Apărării Naţionale, ai Ministerului Administraţiei şi Internelor, ai Serviciului
Român de Informaţii şi ai Oficiului Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat.
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 aprobată de Senat.
Cu propunerea legislativă de la punctul 1 al ordinii de zi, comisia a fost
sesizată în fond.
La lucrările comisiei au fost prezenţi 26

deputaţi din totalul de 26

deputaţi membri ai comisiei.
În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege au luat cuvântul domnii
deputaţi: Iulian Iancu, Nicuşor Păduraru şi Cristian Boureanu.
În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât continuarea dezbaterii
proiectului de lege în următoarea săptămână, deoarece nu s-au prezentat iniţiatorii.
Cu proiectul de lege de la punctul 2 al ordinii de zi, comisia a fost
sesizată în fond.
La lucrările comisiei au fost prezenţi 26 deputaţi din totalul de 26 deputaţi
membri ai comisiei.
La lucrările şedinţei au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai
Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri , ai

Agenţiei Naţionale

pentru Resurse Minerale sub conducerea domnului preşedinte Alexandru Pătruţi şi ai
Ministerului Administraţiei şi Internelor.
În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege au luat cuvântul domnii
deputaţi: Iulian Iancu şi Cristian Boureanu.
În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât amânarea dezbaterii
asupra proiectului de lege cu o săptămână pentru analizarea amendamentelor
înaintate.
Cu proiectul de lege de la punctul 3 al ordinii de zi, comisia a fost
sesizată în fond.
La lucrările comisiei au fost prezenţi 26 deputaţi din totalul de 26 deputaţi
membri ai comisiei.
La lucrările şedinţei au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai
Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Consumatorului şi ai Patronatului Bijutierilor din
România sub conducerea domnului preşedinte Karl Heinz.
În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege au luat cuvântul domnii
deputaţi: Iulian Iancu şi Cristian Boureanu.
În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât amânarea dezbaterii
asupra proiectului de lege cu o săptămână pentru analizarea amendamentelor
înaintate.
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Cu proiectul de lege de la punctul 4 al ordinii de zi, comisia a fost
sesizată pentru raport comun împreună cu Comisia pentru administraţie publică,
amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic.
La lucrările comisiei au fost prezenţi 26 deputaţi din totalul de 26 deputaţi
membri ai comisiei.
La lucrările şedinţei au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai
Ministerului Administraţiei şi Internelor sub conducerea domnului ofiţer superior
Costache Mircea, ai Agenţiei Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare
de Utilităţi Publice, ai Asociaţiei Române a Apei şi ai Asociaţiei Române de
Salubrizare.
În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege au luat cuvântul domnii
deputaţi: Iulian Iancu, Nicuşor Păduraru, Cristian Boureanu, Eduard Martin şi Silviu
Prigoană.
În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât amânarea dezbaterii
asupra proiectului de lege cu o săptămână pentru analizarea amendamentelor
înaintate.
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.
La lucrările comisiei au fost prezenţi 26 deputaţi din totalul de 26 deputaţi
membri ai comisiei.
La lucrările şedinţei au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai
Ministerului Mediului şi Pădurilor sub conducerea domnului secretar de stat Anton
Marin.
În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege a luat cuvântul domnul
deputat Iulian Iancu.
În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât avizarea favorabilă a
proiectului de lege în forma adoptată de Senat.
Cu proiectul de lege de la punctul 6 al ordinii de zi, comisia a fost
sesizată pentru aviz la Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi
echilibru ecologic şi la Comisia pentru buget, finanţe şi bănci.
La lucrările comisiei au fost prezenţi 26 deputaţi din totalul de 26 deputaţi
membri ai comisiei.
La lucrările şedinţei au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai
Ministerului Finanţelor Publice.
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În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege au luat cuvântul domnii
deputaţi: Iulian Iancu, Nicuşor Păduraru şi Cristian Burlacu.
În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât în unanimitate
avizarea favorabilă a proiectului de lege în forma iniţială.
Şedinţa comisiei din data de 17.11.2010 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 administraţie publică, amenajarea teritoriului şi
echilibru ecologic.
La lucrările comisiei au fost prezenţi 26 deputaţi din totalul de 26 deputaţi
membri ai comisiei.
La lucrările şedinţei au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai
Ministerului Mediului şi Pădurilor.
În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege a luat cuvântul domnul
deputat Iulian Iancu.
În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât avizarea favorabilă a
proiectului de lege în forma adoptată de Senat.
Cu proiectul de lege de la punctul 8 al ordinii de zi, comisia a fost
sesizată pentru aviz la Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi
echilibru ecologic.
La lucrările comisiei au fost prezenţi 26 deputaţi din totalul de 26 deputaţi
membri ai comisiei.
La lucrările şedinţei au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai
Ministerului Mediului şi Pădurilor.
În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege a luat cuvântul domnul
deputat Iulian Iancu.
În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât avizarea favorabilă a
proiectului de lege în forma adoptată de Senat.
Cu proiectele de lege de la punctele 9-13 de pe ordinea de zi, comisia a
fost sesizată pentru raport comun împreună cu Comisia pentru buget, finanţe şi bănci.
La lucrările comisiei au fost prezenţi 26 deputaţi din totalul de 26 deputaţi
membri ai comisiei.
La lucrările şedinţei au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai
Ministerului Mediului şi Pădurilor sub conducerea domnului secretar de stat Anton
Marin.
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În cadrul dezbaterilor asupra proiectelor de lege au luat cuvântul doamna
deputat Oana Manolescu şi domnul deputat Iulian Iancu.
În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât adoptarea proiectului
de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.50/2008 pentru
instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule cu modificările aduse prin Ordonanţele
de urgenţă ale Guvernului nr.: 218/2008, 7/2009 şi 117/2009 şi întocmirea de rapoarte
de respingere asupra proiectelor de lege de aprobare a respectivelor ordonanţe, de la
punctele 10-13 de pe ordinea de zi.
Cu proiectele de lege de la punctele 14 şi 15 de pe ordinea de zi, care au
acelaşi obiect de reglementare comisia a fost sesizată pentru raport comun împreună
cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi.
La lucrările comisiei au fost prezenţi 26 deputaţi din totalul de 26 deputaţi
membri ai comisiei.
La lucrările şedinţei au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai
Ministerului Administraţiei şi Internelor.
În cadrul dezbaterilor asupra proiectelor de lege au luat cuvântul domnii
deputaţi: Iulian Iancu, Matei Brătianu, Viorel Balcan, Istvan Antal, Nicuşor Păduraru şi
Cristian Petrescu.
Membrii comisiei au dezbătut amendamentele formulate la art. 71 al
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.69/2007 pentru modificarea şi completarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice
şi au menţinut punctul de vedere exprimat în şedinţa din 10.11.2010 asupra proiectului
de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.9/2009 pentru
completarea art.103 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2002. Au hotărât
finalizarea în două săptămâni la nivel de raportori a anexei cu amendamente la
proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.69/2007
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002
privind circulaţia pe drumurile publice.
Şedinţa comisiei din 18 noiembrie 2010 a avut loc la nivel de raportori.

SECRETAR,
Mircea Marin
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