PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
Comisia pentru industrii si servicii

Bucureşti, 20.12.2010

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI
pentru şedinţa comisiei din săptămâna 13 - 17 decembrie 2010

I. Comisia pentru industrii şi servicii şi-a desfăşurat lucrările în zilele de
14, 15 şi 16 decembrie 2010, cu următoarea ordine de zi:
1. Proiectul Legii Bugetului de stat pe anul 2011 – respectiv bugetele
Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri (Anexa 3/35), Consiliului
Concurenţei (Anexa 3/08) şi al Secretariatului General al Guvernului (3/13), (P.L.x
837/2010).
2. Proiectul Legii Bugetului de stat pe anul 2011 – bugetele Ministerului
Transporturilor şi Infrastructurii (Anexa 3/24) şi Ministerului Dezvoltării Regionale şi
Turismului (Anexa 3/15), (P.L.x 837/2010).
La lucrările comisiei din 14, 15 şi 16 decembrie 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.Brătianu Matei Radu - PSD+PC
9. Dep.Chiriţă Dumitru - PSD+PC
10. Dep.Dolineaschi Andrei - PSD+PC
11. Dep.Ionescu George – PD-L
12. Dep.Jolţa Nicolae – PNL
13. Dep.Leşe Doru Braşoan – PD-L
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14. Dep.Manolescu Oana – Minorităţi
15. Dep.Mazilu Constantin - Independent
16. Dep.Negruţ Clement – PD-L
17. Dep.Păduraru Nicuşor – PD-L
18. Dep.Petrescu Cristian – PD-L
19. Dep.Rizea Cristian - PSD+PC
20. Dep.Roman Gheorghe – PD-L
21. Dep.Toader Mircea-Nicu – PD-L
22. Dep.Trăşculescu Alin Silviu – PD-L
23. Dep. Ţîmpău Radu Bogdan – PNL
La lucrările şedinţei au lipsit:
1. Dep.Bostan Emil – Independent
2. Dep.Olosz Gergely – UDMR
II Şedinţa comisiei din data de 16.12.2010 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 1 al ordinii de zi, comisia a fost
sesizată pentru aviz comun împreună cu Comisia pentru politică economică, reformă şi
privatizare a Camerei Deputaţilor şi cu Comisiile economică, industrii şi servicii şi
pentru privatizare şi administrarea activelor statului ale Senatului la Comisia pentru
buget, finanţe şi bănci a Camerei Deputaţilor şi la Comisia pentru buget, finanţe,
activitate bancară şi piaţă de capital a Senatului.
La lucrările comisiei au fost prezenţi 23 deputaţi din totalul de 25 deputaţi
membri ai comisiei.
La lucrările şedinţei au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai
Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri sub conducerea domnului
ministru Ion Ariton, ai

Consiliului Concurenţei sub conducerea domnului secretar

general Şeclăman Vasile, ai Secretariatului General al Guvernului sub conducerea
doamnei ministru Andreescu Daniela şi ai Ministerului Finanţelor Publice.
În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege au luat cuvântul deputaţi
membri ai comisiilor sesizate pentru aviz comun, iar din partea Comisiei pentru
industrii şi servicii domnii deputaţi: Iulian Iancu, Doru Braşoan Leşe, Clement Negruţ,
Cristian Boureanu şi Matei Brătianu.
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În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât cu majoritate de voturi
avizarea favorabilă a proiectului de lege cu amendamente admise şi respinse.
Cu proiectul de lege de la punctul 2 al ordinii de zi, comisia a fost
sesizată pentru aviz comun împreună cu Comisia economică, industrii şi servicii a
Senatului la Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a Camerei Deputaţilor şi la Comisia
pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital a Senatului.
La lucrările comisiei au fost prezenţi 24 deputaţi din totalul de 25 deputaţi
membri ai comisiei.
La lucrările şedinţei au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai
Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii sub conducerea doamnei ministru Anca
Boagiu, ai Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului sub conducerea doamnei
ministru Elena Udrea şi ai Ministerului Finanţelor Publice sub conducerea domnului
secretar de stat Gheorghe Gherghina.
În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege au luat cuvântul
depuataţi membri ai comisiilor sesizate pentru aviz comun, iar din partea Comisiei
pentru industrii şi servicii domnii deputaţi: Iulian Iancu şi Istvan Antal.
În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât cu majoritate de voturi
avizarea favorabilă a proiectului de lege în forma prezentată cu amendamente
respinse.
Şedinţele comisiei din datele de 14 şi 15 decembrie 2010 au avut loc la
nivel de raportori.

SECRETAR,
Mircea Marin
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