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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

CAMERA  DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru industrii si servicii 

 
           Bucureşti, 14.03.2007 
 

 
SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 

pentru şedinţele din 6 şi 7 martie 2007 

 

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

zilele de  6 şi 7 martie 2007, cu următoarea ordine de zi: 

1. Proiect de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.86/2006 privind organizarea activităţii practicienilor în 

insolvenţă (P.L.x. 43/2007). 

2. Propunere legislativă privind modificarea Legii 

nr.318/2003, legea energiei electrice  (P.l.x. 25/2007). 

3. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.318/2003 privind energia electrică (P.l.x. 26/2007). 

4. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.529/2004 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.89/2004 

privind unele măsuri pentru constituirea şi utilizarea eficientă a veniturilor 

cu destinaţie specială în sectorul energetic (P.l.x. 40/2007). 

5. Propunere legislativă privind introducerea unei taxe de 

folosire a reţelelor de distribuţie pentru gazul metan şi energie electrică 

plătită autorităţilor publice locale (P.l.x. 46/2007). 
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6. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.351/2004, legea gazelor (P.l.x. 24/2007). 

7. Proiect de Lege privind sprijinirea localităţilor aflate pe 

traseul drumurilor naţionale pentru iluminat public (P.L.x. 32/2007). 

8. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei Guvernului nr.20/1994 privind măsuri pentru reducerea 

riscului seismic al construcţiilor existente (P.L.x. 72/2007). 

9. Propunere legislativă privind transmiterea cu titlu gratuit a 

unui pachet de acţiuni de 25% deţinute de stat la Societatea Naţională 

"Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu-Constanţa" - S.A. către 

judeţul Constanţa şi reglementarea situaţiei juridice a unor bunuri, 

proprietatea publică a statului din judeţul Constanţa (P.L.x. 48/2007). 

10. Propunere legislativă privind organizarea unei societăţi de 

profil pentru distribuţia apei potabile şi canalizare în regiunile rurale 

(P.L.x. 75/2007). 

11. Proiect de Lege privind abrogarea alin.(5) al art.22 din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe 

drumurile publice, republicată (P.L.x. 44/2007). 

 12. Proiect de Lege privind serviciul de transport public local 

(P.L.x. 516/2005). 

13. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

patronatelor nr.356/2001 (P.L.x. 610/2006). 

 

La lucrările comisiei din 6 martie 2007 au fost prezenţi: 

1.  Dep.Iancu Iulian – PSD - Preşedinte 

2.  Dep.Antal Istvan – UDMR – Vicepreşedinte  
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3.  Dep.Ciopraga Mircea – PNL – Vicepreşedinte 

4.  Dep.Petrea Constantin – PD – Secretar 

5.  Dep.Vasile Aurelia – PSD – Secretar 

6.  Dep.Bivolaru Ioan – PSD  

7.  Dep.Buzatu Dan Horaţiu - Fără apartenenţă la un grup 

parlamentar 

8.  Dep.Dragomir Dumitru – PRM 

9.  Dep.Hanganu Romeo Octavian – PC 

10. Dep.Ibram Iusein – Minorităţi Naţionale 

11. Dep.Manolescu Oana – Minorităţi Naţionale 

12. Dep.Mihei Andrian Sirojea – PNL 

13. Dep.Mironescu Laurenţiu – PD 

14. Dep.Momanu Corneliu – Fără apartenenţă la un grup 

parlamentar 

15. Dep.Niţulescu Teodor – PSD 

16. Dep.Pop Claudiu Adrian – PSD 

17. Dep.Popescu Ioan Dan – PC 

18. Dep.Sanda Victor – PSD 

 

La lucrările comisiei au fost absenţi: 

1. Dep.Boagiu Anca Daniela – PD 

2. Dep.Boureanu Cristian Alexandru - Fără apartenenţă la un 

grup parlamentar 

3. Dep.Eserghep Gelil – PRM 

4. Dep. Silaghi Ovidiu Ioan – PNL 

5. Dep.Vălean Adina Ioana - PNL 
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La lucrările comisiei din 7 martie 2007 au fost prezenţi: 

1.  Dep.Iancu Iulian – PSD - Preşedinte 

2.  Dep.Antal Istvan – UDMR – Vicepreşedinte  

3.  Dep.Ciopraga Mircea – PNL – Vicepreşedinte 

4.  Dep.Petrea Constantin – PD – Secretar 

5.  Dep.Vasile Aurelia – PSD – Secretar 

6.  Dep.Bivolaru Ioan – PSD  

7.  Dep.Buzatu Dan Horaţiu - Fără apartenenţă la un grup 

parlamentar 

8.  Dep.Dragomir Dumitru – PRM 

9.  Dep.Hanganu Romeo Octavian – PC 

10. Dep.Ibram Iusein – Minorităţi Naţionale 

11. Dep.Manolescu Oana – Minorităţi Naţionale 

12. Dep.Mihei Andrian Sirojea – PNL 

13. Dep.Mironescu Laurenţiu – PD 

14. Dep.Momanu Corneliu – Fără apartenenţă la un grup 

parlamentar 

15. Dep.Niţulescu Teodor – PSD 

16. Dep.Pop Claudiu Adrian – PSD 

17. Dep.Popescu Ioan Dan – PC 

18. Dep.Sanda Victor – PSD 

 

La lucrările comisiei au fost absenţi: 

2. Dep.Boagiu Anca Daniela – PD 
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2. Dep.Boureanu Cristian Alexandru - Fără apartenenţă la un 

grup parlamentar 

3. Dep.Eserghep Gelil – PRM 

4. Dep. Silaghi Ovidiu Ioan – PNL 

5. Dep.Vălean Adina Ioana - PNL 

 

Ordinea de zi a fost adoptată în unanimitate. 

II. 

Cu proiectul de lege de la punctul 1 al ordinii de zi, comisia a 

fost sesizată pentru aviz la Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi. 

  La lucrările comisiei au fost prezenţi 18 deputaţi din totalul de 

23 deputaţi membri ai comisiei. 

  La dezbaterile asupra proiectului de lege au participat 

specialişti din Ministerul Justiţiei. 

  În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul domnii deputaţi Iulian 

Iancu, Coreliu Momanu, Ioan Bivolaru şi Istvan Antal. 

  În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât avizarea 

favorabilă a proiectului de lege apreciind că OUG nr.86/2006 introduce 

avantaje discriminatorii numai pentru o anumită categorie profesională. 

  Cu propunerile legislative de la punctele 2 şi 3 ale ordinii de 

zi, comisia a fost sesizată în fond. 

  La lucrările comisiei au fost prezenţi 18 deputaţi din totalul de 

23 deputaţi membri ai comisiei. 

  La dezbaterile asupra propunerilor legislative au participat 

specialişti din Ministerul Economiei şi Comerţului şi de la Autoritatea 

Naţională de Reglementare în domeniul Energiei. 



 6

  Iniţiatorii propunerilor legislative nu au fost prezenţi la 

lucrările comisiei. 

  În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât să propună 

plenului Camerei Deputaţilor respingerea propunerilor legislative 

deoarece Legea nr.318/2003 a fost abrogată prin Legea nr.13/2007. 

  Cu propunerea legislativă de la punctul 4 al ordinii de zi, 

comisia a fost sesizată în fond. 

  La lucrările comisiei au fost prezenţi 18 deputaţi din totalul de 

23 deputaţi membri ai comisiei. 

La dezbaterile asupra propunerilor legislative au participat 

specialişti din Ministerul Economiei şi Comerţului şi de la Autoritatea 

Naţională de Reglementare în domeniul Energiei. 

  În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât să propună 

plenului Camerei Deputaţilor respingerea propunerii legislative deoarece 

Ordonanţa Guvernului nr.89/2004 şi-a încetat valabilitatea. 

  Cu propunerea legislativă de la punctul 5 al ordinii de zi, 

comisia a fost sesizată în fond. 

  La lucrările comisiei au fost prezenţi 18 deputaţi din totalul de 

23 deputaţi membri ai comisiei. 

  La dezbaterile asupra propunerii legislative au participat 

specialişti din cadrul Ministerului Economiei şi Comerţului. 

  Iniţiatorul propunerii legislative nu a fost prezent la lucrările 

comisiei. 

  În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât să propună 

plenului Camerei Deputaţilor respingerea propunerii legislative deoarece 

este în contradicţie cu alte acte normative. 
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  Cu propunerea legislativă de la punctul 6 al ordinii de zi, 

comisia a fost sesizată în fond. 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 18 deputaţi din totalul de 

23 deputaţi membri ai comisiei. 

  La dezbaterile asupra propunerii legislative au participat 

specialişti din cadrul Ministerului Economiei şi Comerţului şi de la 

Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Gazelor Naturale. 

  Iniţiatorul propunerii legislative nu a participat la lucrările 

comisiei. 

  În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât să propună 

plenului Camerei Deputaţilor respingerea propunerii legislative deoarece 

motivele invocate în Expunere nu se susţin. 

  Cu proiectul de lege de la punctul 7 al ordinii de zi, comisia a 

fost sesizată în fond. 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 18 deputaţi din totalul de 

23 deputaţi membri ai comisiei. 

  La dezbaterile asupra proiectului de lege au participat 

specialişti din Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului sub 

conducerea domnului secretar de stat Alexandros Galiaţatos. 

  În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât să propună 

plenului Camerei Deputaţilor respingerea proiectului de lege deoarece 

situaţia este reglementată prin Legea serviciului de iluminat public 

nr.230/2006.. 

  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. 
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La lucrările comisiei au fost prezenţi 18 deputaţi din totalul de 

23 deputaţi membri ai comisiei. 

  La dezbaterile asupra proiectului de lege au participat 

specialişti din Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului sub 

conducerea domnului secretar de stat Ioan Andreica. 

  În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul domnii deputaţi Iulian 

Iancu, Ioan Bivolaru, Mircea Ciopraga, Istvan Antal şi Laurenţiu 

Mironescu. 

  În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât să avizeze 

proiectul de lege cu amendamente admise. 

  Cu propunerea legislativă de la punctul 9 al ordinii de zi, 

comisia a fost sesizată pentru aviz la Comisia juridică, de disciplină şi 

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

La lucrările comisiei au fost prezenţi 18 deputaţi din totalul de 

23 deputaţi membri ai comisiei. 

  La dezbaterea asupra propunerii legislative au participat 

specialişti din Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului sub 

conducerea domnului secretar de stat Alexandros Galiaţatos. 

  În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât să avizeze 

negativ propunerea legislativă. 

  Cu propunerea legislativă de la punctul 10 de pe ordinea de zi, 

comisia a fost sesizată în fond. 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 18 deputaţi din totalul de 

23 deputaţi membri ai comisiei. 



 9

  La dezbaterea asupra propunerii legislative au participat 

specialişti din Ministerul Administraţiei şi Internelor sub conducerea 

domnului secretar de stat Mircea Alexandru. 

  Întrucât iniţiatorul propunerii legislative a comunicat că nu 

mai susţine propunerea legislativă, membrii comisiei au hotărât să 

propună respingerea propunerii legislative. 

  Cu proiectul de lege de la punctul 11 al ordinii de zi comisia a 

fost sesizată în fond împreună cu Comisia juridică, de disciplină şi 

imunităţi. 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 18 deputaţi din totalul de 

23 deputaţi membri ai comisiei. 

  La dezbaterile asupra proiectului de lege au participat 

specialişti din Ministerul Administraţiei şi Internelor sub conducerea 

domnului secretar de stat Mircea Alexandru. 

  În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât să propună 

respingerea proiectului de lege deoarece situaţia a fost deja reglementată 

prin alt act normativ. 

  Cu proiectul de lege de la punctul 12 al ordinii de zi, comisia a 

fost sesizată în fond. 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 18 deputaţi din totalul de 

23 deputaţi membri ai comisiei. 

La dezbaterile asupra proiectului de lege au participat 

specialişti din Ministerul Administraţiei şi Internelor sub conducerea 

domnului secretar de stat Mircea Toader şi de la Autoritatea Naţională de 

Reglementare în domeniul Serviciilor Comunitare. 
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În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul domnii deputaţi Ioan 

Bivolaru, Iulian Iancu, Laurenţiu Mironescu şi Istvan Antal care au 

menţionat necesitatea completării proiectului de lege cu prevederi privind 

includerea în proiectul de lege a tuturor tipurilor de servicii publice de 

transport public local şi precizarea atribuţiilor operatorilor de transport şi 

transportatorilor autorizaţi precum şi a autorităţilor administraţiei publice 

locale în organizarea şi funcţionarea serviciilor de transport public local. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât să avizeze 

favorabil proiectul de lege cu amendamente admise. 

Cu proiectul de lege de la punctul 13 al ordinii de zi, comisia a 

fost sesizată în fond. 

Membrii comisiei au hotărât ca dezbaterile să fie continuate la 

nivel de raportori. 

 

 
 
 
 

SECRETAR, 
 

Aurelia Vasile 


