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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
CAMERA  DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru industrii si servicii 
         

        

                                                                                                          Bucureşti, 14.11.2011 

 

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 

pentru şedinţele comisiei din săptămâna 7 - 10 noiembrie 2011 

 

 

 I. Comisia pentru industrii şi servicii şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 9 şi  

10 noiembrie  2011 cu următoarea ordine de zi: 

1. Proiectul de Lege - Legea Turismului (P.L.x 417/2011). 

2. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.12/1990 

privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi comerciale ilicite (P.L.x 574/2011). 

3. Proiect de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.53/2011 pentru instituirea unor măsuri în domeniul gazelor naturale (P.L.x 547/2011). 

4. Propunere legislativă privind exploatarea resurselor minerale ale 

României (P.L.x 476/2011). 

5. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.6/2010 

pentru modificarea şi completarea Legii nr.265/2008 privind auditul de siguranţă rutieră 

(P.L.x 165/2010). 

6. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.7/2010 

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.43/1997 privind regimul 

drumurilor (P.L.x 166/2010). 

7. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii de aprobare 

a Ordonanţei nr.43/1997 privind regimul juridic al drumurilor, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare (P.L.x 126/2010). 

8. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 

Guvernului nr.43/1997 privind regimul juridic al drumurilor (P.L.x 234/2010). 

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

nr.8/2011 pentru completarea art.22š din Ordonanţa Guvernului nr.43/1997 privind 

regimul drumurilor (P.L.x 138/2010). 

10. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.27/2010 

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.109/2005 

privind transporturile rutiere (P.L.x 725/2010). 

11. Diverse.  
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La lucrările comisiei din 9 noiembrie au fost prezenţi: 

1. Dep.Iancu Iulian – PSD – Preşedinte 

2. Dep.Negoiţă Robert Sorin - PSD – Vicepreşedinte 

3. Dep.Trăşculescu Alin Silviu – PD-L – Vicepreşedinte 

4. Dep.Adomniţei Cristian Mihai – PNL – Secretar  

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

6. Dep.Antal Istvan – UDMR  

7. Dep.Balcan Viorel – PD-L 

8. Dep.Bode Lucian – PD-L 

9. Dep.Samoil Vîlcu (a înlocuit pe domnul deputat Boureanu Cristian 

Alexandru – PD-L) 

10. Dep.Brătianu Matei Radu – PSD 

11. Dep.Chiriţă Dumitru – PSD 

  12. Dep.Ionescu George – PD-L 

13. Dep.Vişan Gelu (a înlocuit pe domnul deputat Leşe Doru Braşoan – PD-

L) 

  14. Dep.Manolescu Oana – Minorităţi 

  15. Dep. Martin Eduard Stelian - PSD 

  16. Dep.Mazilu Constantin - Progresist 

17. Dep.Marius-Sorin Gondor (a înlocuit pe domnul deputat Negruţ Clement 

– PD-L) 

  18. Dep.Farago Petru – UDMR (a înlocuit pe domnul deputat Olosz Gergely 

– UDMR) 

 19. Dep.Mihai Surpăteanu (a înlocuit pe domnul deputat Păduraru Nicuşor – 

PD-L 

                    20. Dep.Petrescu Cristian – PD-L 

         21. Dep.Roman Gheorghe – PD-L 

         22. Dep. Tătaru Florin Cristian _ PSD 

         23. Dep.Toader Mircea-Nicu – PD-L 

          

                   La lucrările şedinţei au lipsit: 

1. Dep.Bostan Emil – Progresist – Vicepreşedinte 

2. Dep.Dolineaschi Andrei – PSD 

3. Dep. Fenechiu Relu – PNL  

  4. Dep.Jolţa Nicolae – PNL 

          5. Dep.Potor Călin - PNL 
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  6. Dep.Rizea Cristian – PSD 

          7. Dep.Ţîmpău Radu Bogdan – PNL 

 

   La lucrările comisiei din 10 noiembrie au fost prezenţi: 

1. Dep.Negoiţă Robert Sorin - PSD – Vicepreşedinte 

2. Dep.Trăşculescu Alin Silviu – PD-L – 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.Brătianu Matei Radu – PSD 

9. Dep.Chiriţă Dumitru – PSD 

  10. Dep.Ionescu George – PD-L 

  11. Dep. Leşe Doru Braşoan – PD-L 

  12. Dep.Manolescu Oana – Minorităţi 

  13. Dep. Martin Eduard Stelian - PSD 

  14. Dep.Mazilu Constantin - Progresist 

            15. Dep. Negruţ Clement – PD-L 

  16. Dep. Păduraru Nicuşor – PD-L 

                     17. Dep.Petrescu Cristian – PD-L 

          18. Dep.Roman Gheorghe – PD-L 

          19. Dep. Tătaru Florin Cristian _ PSD 

          20. Dep.Toader Mircea-Nicu – PD-L 

          

                   La lucrările şedinţei au lipsit: 

1. Dep.Iancu Iulian – PSD – Preşedinte 

2. Dep.Bostan Emil – Progresist – Vicepreşedinte 

3. Dep. Boureanu Cristian Alexandru – PD-L 

4. Dep.Dolineaschi Andrei – PSD 

5. Dep. Fenechiu Relu – PNL  

  6. Dep.Jolţa Nicolae – PNL 

  7. Dep. Olosz Gergely – UDMR 

          8. Dep.Potor Călin - PNL 

  9. Dep.Rizea Cristian – PSD 

         10. Dep.Ţîmpău Radu Bogdan – PNL 
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II. Şedinţa comună a Comisiei pentru industrii şi servicii şi a Comisiei pentru 

administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic din data de 9.11.2011 a 

fost condusă de domnul  preşedinte de şedinţă Iulian Iancu, care constată că există 

cvorum şi propune comisiilor reunite dezbaterea unor puncte neclarificate din raportul 

asupra proiectului Legii turismului şi apoi votul final asupra acestuia, iar comisiile aprobă 

cu majoritate de voturi. 

La dezbaterile asupra proiectului de lege au participat, în calitate de invitaţi, 

specialişti din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului sub conducerea 

domnului secretar de stat Eugen Curteanu. 

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege au luat cuvântul domnii 

deputaţi: Iulian Iancu, Vasile Gherasim, Istvan Antal, Cristian Burlacu, Alin Trăşculescu, 

Eduard Martin, Cristian Petrescu,  Zamfirescu Sorin, Mircea Marin, Mircea Toader, 

George Ionescu, Ionel Palăr şi Gheorghe Ciocan.  

Membrii comisiilor reunite au dezbătut unele puncte neclarificate din raportul 

comun şi au aprobat cu 3 voturi împotrivă şi o abţinere raportul cu amendamente admise 

la care se va ataşa anexa cu amendamente respinse. 

II Şedinţa comisiei din data de 9.11.2011 a fost condusă de domnul  

preşedinte Iulian Iancu, care constată că există cvorum, respectiv sunt prezenţi 23 

deputaţi din totalul de 30 deputaţi membri ai comisiei,  şi propune comisiei dezbaterea 

proiectelor de lege înscrise pe Ordinea de zi, iar la punctul 11.”Diverse”, de pe ordinea de 

zi, inscrierea raportului asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei Guvernului nr.80/2000 privind omologarea şi certificarea produselor şi 

materialelor de exploatare utilizate la vehiculele rutiere, precum şi condiţiile de introducere 

pe piaţă şi de comercializare a acestora (P.L.x 690/2010), iar comisia  aprobă în 

unanimitate. 

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

pentru aviz la Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi. 

La dezbaterile asupra proiectului de lege au participat, în calitate de invitaţi, 

specialişti din cadrul Ministerului Finanţelor Publice.    

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 3 al ordinii de zi, comisia a fost sesizată în 

fond. 
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La dezbaterile asupra proiectului de lege au participat, în calitate de invitaţi, 

specialişti din cadrul Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, ai ANRE  

şi ai Consiliului Concurenţei. 

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege au luat cuvântul domnii 

deputaţi: Iulian Iancu şi Alin Trăşculescu.  

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, în unanimitate  aprobarea 

proiectului de lege în forma prezentată de iniţiator. 

Cu propunerea legislativă de la punctul 4 al ordinii de zi, comisia a fost 

sesizată în fond. 

La dezbaterile asupra propunerii legislative au participat, în calitate de 

invitaţi, specialişti din cadrul ANRM. 

În cadrul dezbaterilor asupra propunerii legislative au luat cuvântul domnii 

deputaţi: Iulian Iancu, Alin Trăşculescu şi Istvan Antal.  

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, în unanimitate  

respingerea propunerii legislative. 

Cu proiectele de lege şi propunerile legislative de la punctele 5-10 de pe  

ordinea de zi, comisia a fost sesizată în fond. 

La dezbaterile asupra acestora au participat, în calitate de invitaţi, specialişti 

din cadrul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii sub conducerea domnului secretar 

de stat Eusebiu Pistru. 

În cadrul dezbaterilor a luat cuvântul domnul deputat Iulian Iancu.  

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, în unanimitate amânarea 

dezbaterii pentru următoarea şedinţă a comisiei, la cererea iniţiatorului. 

La proiectul de lege de la „11. Diverse” au luat cuvântul domnii deputaţi: 

Iulian Iancu, George Ionescu şi Alin Trăşculescu. 

În urma dezbaterilor,  comisia a aprobat în unanimitate transmiterea la 

plenul Camerei Deputaţilor a unui raport suplimentar asupra proiectului de Lege pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.80/2000 privind omologarea şi 

certificarea produselor şi materialelor de exploatare utilizate la vehiculele rutiere, precum 

şi condiţiile de introducere pe piaţă şi de comercializare a acestora.  

Intrucât punctele de pe ordinea de zi propuse spre dezbatere în comisie au 

fost epuizate, domnul preşedinte Iulian Iancu sistează lucrările şedinţei. 

  II. Şedinţa comisiei din data de 10.11.2011 a avut loc la nivel de raportori.  
 
 

SECRETAR, 

 Mircea Marin                                                                         
 


