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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

CAMERA  DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru industrii si servicii 

 
                   Bucureşti, 07.05.2007 

 

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 

pentru şedinţele din 2 şi 3 mai 2007 

 

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

de 2 şi 3 mai 2007, cu următoarea ordine de zi: 

1. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

gazelor nr.351/2004 (P.l.x. 267/2007). 

2. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.351 

din 14/07/2004, Legea gazelor (P.l.x. 283/2007). 

3.  Proiect de Lege pentru abrogarea Legii nr.355/2003 privind 

răspunderea transportatorilor aerieni şi a operatorilor aeronavelor civile care 

efectuează operaţiuni aeriene civile în spaţiul aerian naţional, a Legii nr.491/2004 

privind obligaţia de serviciu public pe rute aeriene interne şi a Ordonanţei 

Guvernului nr.52/2002 privind stabilirea unui sistem de compensare de către 

transportatorii aerieni pentru pasagerii cărora li s-a refuzat îmbarcarea pe curse 

aeriene regulate (P.L.x. 251/2007). 

4. Proiect de Lege pentru ratificarea Amendamentului nr.3 convenit 

prin Scrisoarea semnată la Luxemburg, la 11 septembrie 2006 şi la Bucureşti la 

13/15 septembrie 2006, la Contractul de Finanţare între România, Banca 

Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale 
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din România S.A., Proiectul de reabilitare a drumurilor, etapa a IV-a, semnat la 

Bucureşti la 6 noiembrie 2000 (P.L.x. 299/2007). 

5. Proiect de Lege privind respingerea Ordonanţei Guvernului 

nr.13/2007 pentru completarea art.5 din Ordonanţa Guvernului nr.43/2000 privind 

protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de 

interes naţional (P.L.x. 275/2006). 

6. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 

nr.18/2007 pentru modificarea alin.(3) al art.51 din Legea nr.350/2001 privind 

amenajarea teritoriului şi urbanismului  (P.L.x. 271/2007). 

7. Propunere legislativă de modificare a Ordonanţei de Urgenţă 

nr.195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin 

Legea nr.265/2006 (P.l.x. 286/2007). 

 

La lucrările comisiei din 2 mai 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.Boureanu Cristian Alexandru - Fără apartenenţă la un grup 

parlamentar 

8.  Dep.Buzatu Dan Horaţiu - Fără apartenenţă la un grup parlamentar 

9.  Dep.Dragomir Dumitru – PRM 

10.Dep.Hanganu Romeo Octavian – PC 

11.Dep.Ibram Iusein – Minorităţi Naţionale 
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12.Dep.Manolescu Oana – Minorităţi Naţionale 

13.Dep.Mihei Andrian Sirojea – PNL 

14.Dep.Mironescu Laurenţiu – PD 

15.Dep.Momanu Corneliu – Fără apartenenţă la un grup parlamentar 

16.Dep.Niţulescu Teodor – PSD 

17.Dep.Pop Claudiu Adrian – PSD 

18.Dep.Popescu Ioan Dan – PC 

19.Dep.Sanda Victor – PSD 

20.Dep. Vălean Adina Ioana – PNL 

 

La lucrările comisiei au fost absenţi: 

1. Dep.Boagiu Anca Daniela – PD 

2. Dep.Eserghep Gelil – PRM 

3. Dep.Silaghi Ovidiu Ioan – PNL 

 

La lucrările comisiei din 3 mai 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.Boureanu Cristian Alexandru - Fără apartenenţă la un grup 

parlamentar 

8.  Dep.Buzatu Dan Horaţiu - Fără apartenenţă la un grup parlamentar 

9.  Dep.Dragomir Dumitru – PRM 
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10.Dep.Hanganu Romeo Octavian – PC 

11.Dep.Ibram Iusein – Minorităţi Naţionale 

12.Dep.Manolescu Oana – Minorităţi Naţionale 

13.Dep.Mihei Andrian Sirojea – PNL 

14.Dep.Mironescu Laurenţiu – PD 

15.Dep.Momanu Corneliu – Fără apartenenţă la un grup parlamentar 

16.Dep.Niţulescu Teodor – PSD 

17.Dep.Pop Claudiu Adrian – PSD 

18.Dep.Popescu Ioan Dan – PC 

19.Dep.Sanda Victor – PSD 

20.Dep. Vălean Adina Ioana – PNL 

 

La lucrările comisiei au fost absenţi: 

1. Dep.Boagiu Anca Daniela – PD 

2. Dep.Eserghep Gelil – PRM 

3. Dep.Silaghi Ovidiu Ioan – PNL 

 

Ordinea de zi a fost adoptată în unanimitate. 

II. 

Cu propunerile legislative de la punctele 1 şi 2 ale ordinii de zi, 

comisia a fost sesizată în fond. 

  La lucrările comisiei au fost prezenţi 20 deputaţi din totalul de 23 

deputaţi membri ai comisiei. 

  În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul iniţiatorii, respectiv domnii 

deputaţi Iulian Iancu, Ioan Bivolaru şi Aurelia Vasile. 
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  Deoarece cele 2 propuneri legislative au acelaşi obiect de reglementare, 

membrii comisiei au hotărât să întocmească un singur raport prin care să propună 

plenului Camerei Deputaţilor adoptarea primei propuneri legislative, cu 

amendamente admise şi respingerea celeilalte. 

  Cu proiectul de lege de la punctul 3 al ordinii de zi, comisia a fost 

sesizată în fond. 

  La lucrările comisiei au fost prezenţi 20 deputaţi din totalul de 23 

deputaţi membri ai comisiei. 

  La dezbaterile asupra proiectului de lege au participat specialişti din 

Ministerul Transporturilor. 

  În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul domnii deputaţi Iusein Ibram, 

Ioan Bivolaru, Aurelia Vasile, Corneliu Momanu şi Iulian Iancu care au menţionat 

că proiectul de lege privind abrogarea unor reglementări naţionale în domeniul 

transporturilor aeriene ca urmare a aderării României la Uniunea Europeană 

trebuie să cuprindă reglementările europene corespunzătoare. 

  În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât ca dezbaterile să fie 

amânate pentru data de 8 mai 2007 urmând ca Ministerul Transporturilor să facă 

propunerile corespunzătoare. 

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

sesizată pentru aviz la Comisia pentru buget, finanţe şi bănci. 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 20 deputaţi din totalul de 23 

deputaţi membri ai comisiei. 

La dezbaterile asupra proiectului de lege au participat specialişti din 

Ministerul Transporturilor. 

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul domnii deputaţi Mircea 

Ciopraga, Corneliu Momanu, Iulian Iancu şi Ioan Bivolaru care au menţionat că 
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amendamentul la Acordul de împrumut a fost solicitat de autorităţile române ca 

urmare a întârzierilor în realizarea programelor de reabilitate a drumurilor 

naţionale. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât să avizeze favorabil 

proiectul de lege în forma propusă de iniţiator. 

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

sesizată pentru aviz la Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă. 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 20 deputaţi din totalul de 23 

deputaţi membri ai comisiei. 

La dezbaterile asupra proiectului de lege au participat specialişti din 

Ministerul Culturii şi Cultelor şi din Ministerul Transporturilor. 

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul domnii deputaţi Istvan Antal, 

Oana Manolescu, Victor Sanda şi Iulian Iancu care au menţionat necesitatea 

protecţiei patrimoniului arheologic şi a declarării ca zone de interes naţional a 

unor situri arheologice. 

  În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât să avizeze negativ 

proiectul de lege privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr.13/2007 adoptat 

de Senat şi să propună avizarea favorabilă a proiectului de Lege în forma adoptată 

de Guvern. 

  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. 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 20 deputaţi din totalul de 23 

deputaţi membri ai comisiei. 
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  Întrucât la examinarea proiectului de lege nu au fost prezenţi – deşi au 

fost invitaţi – reprezentanţii iniţiatorului, membrii comisiei au hotărât ca 

dezbaterile să fie amânate pentru următoarea şedinţă a comisiei. 

  Cu propunerea legislativă 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 20 deputaţi din totalul de 23 

deputaţi membri ai comisiei. 

  La dezbaterile asupra propunerii legislative au participat specialişti din 

Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile. Iniţiatorul propunerii legislative, 

domnul deputat Petru Lificiu a comunicat că nu poate participa la lucrările 

comisiei. 

  În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât să avizeze negativ 

propunerea legislativă. 
 

 

 
 

SECRETAR, 
 

Aurelia Vasile 


