
 1

 

PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
CAMERA  DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru industrii si servicii 
         

 

           Bucureşti, 11.04.2011 

 

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 

pentru şedinţele comisiei din săptămâna 04 – 07 aprilie 2011 

 

 

  I. Comisia pentru industrii şi servicii şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 05, 

06 şi 07 aprilie  2011, cu următoarea ordine de zi: 

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

nr.126/2010 pentru modificarea alin.(2) şi (4) ale art.6 din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr.114/2005 privind unele măsuri pentru derularea şi finalizarea privatizării 

societăţilor comerciale filiale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice "Electrica 

Moldova"- S.A. şi "Electrica Oltenia"- S.A (P.L.x 136/2011). 

2. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.1/2011 

pentru modificarea şi completarea Legii nr.458/2002 privind calitatea apei potabile (P.L.x 

147/2011). 

3. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.9/2011 

privind stabilirea unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (CE) 

nr.1005/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 septembrie 2009 privind 

substanţele care diminuează stratul de ozon şi de abrogare a Ordonanţei Guvernului 

nr.89/1999 privind regimul comercial şi introducerea unor restricţii la utilizarea 

hidrocarburilor halogenate care distrug stratul de ozon (P.L.x 148/2011). 

4. Proiect de Lege privind rambursarea ratelor de capital pentru o cotă-parte 

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 (P.L.x 53/2011). 

5. 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). 

6. Proiect de Lege pentru modificarea Legii energiei electrice nr.13/2007 şi a 

Legii gazelor nr.351/2004 (P.L.x 257/2010). 
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7. Diverse. 

 

La lucrările comisiei din 05, 06 şi 07 aprilie 2011 au fost prezenţi: 

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

2. Dep.Negoiţă Robert Sorin - PSD – Vicepreşedinte 

3. Dep.Adomniţei Cristian Mihai – PNL – Secretar 

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

5. Dep.Antal Istvan – UDMR 

6. Dep.Balcan Viorel – PD-L 

7. Dep.Bode Lucian – PD-L 

8. Dep.Bostan Emil – Independent 

          9. Dep.Brătianu Matei Radu - PSD 

          10. Dep.Chiriţă Dumitru - PSD 

  11. Dep.Dolineaschi Andrei - PSD 

  12. Fenechiu Relu _ PNL 

  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. Martin Eduard Stelian PSD 

18.Dep.Mazilu Constantin - Independent 

19.Dep.Negruţ Clement – Independent 

20. Dep.Olosz Gergely – UDMR 

  21.Dep.Păduraru Nicuşor – PD-L 

                     22. Dep.Petrescu Cristian – PD-L 

  23. Dep.Potor Călin PNL 

24.Dep.Rizea Cristian - PSD 

25.Dep.Roman Gheorghe – PD-L 

26.Dep.Toader Mircea-Nicu – PD-L 

27.Dep.Trăşculescu Alin Silviu – PD-L 

  28.Dep.Ţîmpău Radu Bogdan – PNL 

 

De la lucrările şedinţelor au lipsit: 

 

1. Dep.Iancu Iulian – PSD+PC – Preşedinte 
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II. Şedinţa comisiei din data de 05.04.2011 a fost condusă de domnul 

preşedinte de şedinţă Cristian Boureanu, 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 în 

pentru aviz la Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare. 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 28 deputaţi din totalul de 29 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: Cristian Boureanu şi Nicuşor Păduraru. 

Comisia a aprobat, în unanimitate, avizarea favorabilă a proiectului de lege 

în forma adoptată de Senat. 

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

pentru aviz la Comisia pentru sănătate şi familie. 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 28 deputaţi din totalul de 29 deputaţi 

membri ai comisiei. 

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege au luat cuvântul domnii 

deputaţi: Cristian Boureanu şi Mircea Marin. 

In urma dezbaterilor comisia a hotărât îm unanimitate aprobarea proiectului 

de lege în forma adoptată de Senat. 

Cu proiectul de lege de la punctul 3 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 28 deputaţi din totalul de 29 deputaţi 

membri ai comisiei. 

La dezbateri 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 au luat cuvântul domnii 

deputaţi: Cristian Boureanu şi Cristian Petrescu. 

Comisia a aprobat, în unanimitate, avizarea favorabilă a proiectului de lege 

în forma adoptată de Senat. 

Cu proiectul de lege de la punctul  4 al ordinii de zi, comisia a fost sesizată 

în fond. 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 28 deputaţi din totalul de 29 deputaţi 

membri ai comisiei. 
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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 doamna 

deputat Oana Manolescu şi domnii deputaţi: Cristian Boureanu, Matei Brătianu, Mircea 

Marin, Robert Negoiţă, Clement Negruţ, Viorel Balcan, Doru Braşoan Leşe, Lucian Bode, 

Nicuşor Păduraru şi Gheorghe Roman. 

Comisia a aprobat, în unanimitate, menţinerea raportului suplimentar de 

respingere a proiectului de lege. 

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

fond. 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 28 deputaţi din totalul de 29 deputaţi 

membri ai comisiei. 

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege a luat cuvântul domnul 

deputat Cristian Boureanu care a arătat că dezbaterea va continua la nivel de raportori.   

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

fond. 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 28 deputaţi din totalul de 29 deputaţi 

membri ai comisiei. 

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege a luat cuvântul domnul 

deputat Cristian Boureanu care a arătat că dezbaterea va continua la nivel de raportori.   

Timpul afectat şedinţei fiind epuizat, domnul preşedinte de şedinţă Cristian 

Boureanu declară închise lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii. 

II. Şedinţele comisiei din datele de 06. şi 07.04.2011 au avut loc la nivel de 

raportori. 

 

 

 

SECRETAR, 

 Mircea Marin 

 


