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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

CAMERA  DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru industrii si servicii 

 
 

           Bucureşti, 22.09.2008 
 

 

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
pentru şedinţa din 17 septembrie 2008 

 

 

  I. Comisia pentru industrii şi servicii şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 17 

septembrie 2008, cu următoarea ordine de zi: 

 

1. Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului maritim între Guvernul României 

şi Guvernul Republicii Turcia, semnat la Bucureşti la 3 martie 2008 (PLx 473/2008) 

2. Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului privind amendamentele la 

Acordul multilateral de bază privind transportul internaţional pentru dezvoltarea Coridorului 

Europa-Caucaz-Asia, având în vedere noul statut al Republicii Bulgaria şi al României, care 

au aderat la UE, la 1 ianuarie 2007, semnat la Astana la 13 decembrie 2007 (PLx 470/2008) 

3. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.82/2008 pentru abrogarea Ordonanţei Guvernului nr.76/2000 pentru acceptarea Rezoluţiei 

A.747(18) referitoare la aplicarea măsurării tonajului tancurilor de balast separat la navele 

petroliere, adoptată la 4 noiembrie 1993 de Adunarea Organizaţiei Maritime Internaţionale 

(PLx 464/2008) 

4. Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi 

Guvernul Republicii Franceze în domeniul protecţiei şi securităţii civile privind asistenţa şi 

cooperarea în situaţii de urgenţă, semnat la Paris la 22 aprilie 2008 (PLx 477/2008) 

5. Proiect de Lege pentru denunţarea Acordului de cooperare dintre Guvernul 

României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii privind aplicaţiile paşnice ale energiei 

nucleare, semnat la Washington la 15 iulie 1998 (PLx 468/2008) 

6. Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de stabilizare şi de asociere, 

între Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Republica 

Muntenegru, pe de altă parte, semnat la Podgorica la 15 octombrie 2007 (PLx 467/2008) 

7. Propunere legislativă pentru modificarea OG nr.22/1999 (Plx 625/2005) 
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8. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.86/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.22/1999 privind 

administrarea porturilor şi a căilor navigabile, precum şi desfăşurarea activităţilor de transport 

naval în porturi şi pe căi navigabile (PLx 763/2007) 

9. Proiect de Lege privind auditul de securitate în domeniul aviaţiei civile (PLx 

401/2008) 

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

nr.157/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.15/2002 privind 

introducerea tarifului de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România (PLx 117/2008) 

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

nr.69/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice (PLx 718/2007) 

12. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii 49/2006 

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe 

drumurile publice (Plx 764/2007) 

13. Propunere legislativă pentru modificarea art.118 din Ordonanţa de urgenţă 

a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice (Plx 840/2007) 

14. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.6/2008 pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.457/2004 privind publicitatea şi sponsorizarea pentru 

produsele din tutun (PLx 233/2008) 

15. Propunere legislativă pentru completarea art.3 din Ordonanţa Guvernului 

nr.15/2002 privind introducerea tarifului de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din 

România (Plx 314/2008) 

 

La lucrările comisiei 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-L – Secretar 

5. Dep.Vasile Aurelia – PSD – Secretar 

6. Dep.Bivolaru Ioan – PSD 

7. Dep.Boureanu Cristian Alexandru – PD-L 

8. Dep.Dragomir Dumitru – Fără apartenenţă la un grup parlamentar 

9. Dep.Hanganu Romeo Octavian – Fără apartenenţă la un grup parlamentar 

10.Dep.Ibram Iusein – Minorităţi Naţionale 

11.Dep.Lefter Ioan Silviu – PNL 
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12.Dep.Micle Ioan Radu - PNL 

13.Dep.Mihei Andrian Sirojea – PNL 

14.Dep.Mironescu Laureanţiu – PD-L 

15.Dep.Momanu Corneliu – PD-L 

16.Dep.Piteiu Marcel Adrian – PD-L 

17.Dep.Pop Claudiu Adrian – PSD 

18.Dep.Popescu Ioan Dan – PC 

19.Dep.Rusu Liviu Alin - PSD 

20.Dep.Sanda Victor – PSD 

 

La lucrările comisiei au fost absenţi: 

1.Dep.Boagiu Anca-Daniela  - PD-L 

2.Dep.Manolescu Oana – Minorităţi Naţionale 

3.Dep.Zamfir Gabriel Sorin - PNL 

 

II. 

Şedinţa comisiei a fost condusă de domnul vicepreşedinte Istvan Antal, 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 dezbatere în fond. 

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

comisiei. 

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

specialişti din cadrul Ministerului Transporturilor sub conducerea domnului Barna Tanczos – 

secretar de stat, precum şi de la Departamentul pentru Afaceri Europene: doamna Corina 

Ştefan – expert armonizare legislativă şi doamna Angela Vorvoreanu – consilier afaceri 

europene.   

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege au luat cuvântul domnii 

deputaţi: Isvan Antal, Constantin Petrea, Corneliu Momanu, Marcel Piteiu, Ioan Bivolaru, 

Ioan Micle, Iusein Ibram, Andrian Mihei şi doamna deputat Aurelia Vasile. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, în unanimitate, să propună 

plenului Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de lege în forma prezentată de Guvern. 

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

pentru dezbatere în fond. 

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

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

specialişti din cadrul Ministerului Transporturilor sub conducerea domnului Barna Tanczos – 

secretar de stat, precum şi de la Departamentul pentru Afaceri Europene: doamna Corina 

Ştefan – expert armonizare legislativă şi doamna Angela Vorvoreanu – consilier afaceri 

europene.   

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege au luat cuvântul domnii 

deputaţi: Isvan Antal, Constantin Petrea, Corneliu Momanu, Marcel Piteiu, Ioan Bivolaru, 

Ioan Micle, Iusein Ibram, Andrian Mihei şi doamna deputat Aurelia Vasile. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, în unanimitate, să propună 

plenului Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de lege în forma prezentată de Guvern. 

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

pentru dezbatere în fond. 

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

comisiei. 

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

specialişti din cadrul Ministerului Transporturilor sub conducerea domnului Barna Tanczos – 

secretar de stat, precum şi de la Departamentul pentru Afaceri Europene: doamna Corina 

Ştefan – expert armonizare legislativă şi doamna Angela Vorvoreanu – consilier afaceri 

europene.   

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege au luat cuvântul domnii 

deputaţi: Isvan Antal, Constantin Petrea, Corneliu Momanu, Marcel Piteiu, Ioan Bivolaru, 

Ioan Micle, Iusein Ibram, Andrian Mihei şi doamna deputat Aurelia Vasile. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, în unanimitate, să propună 

plenului Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de lege în forma prezentată de Guvern. 

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

dezbatere şi avizare pentru Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională. 

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

comisiei. 

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

specialişti din cadrul Ministerului Transporturilor sub conducerea domnului Barna Tanczos – 

secretar de stat, de la Ministerul Afacerilor Externe: domnul Anton Niculescu – secretar de 

stat, precum şi de la Ministerul Internelor şi Reformei Administrative: domnul Ovidiu Simina – 

consilier secretar de stat. 

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege au luat cuvântul domnii 

deputaţi: Isvan Antal, Constantin Petrea, Corneliu Momanu, Marcel Piteiu, Ioan Bivolaru, 

Ioan Micle, Iusein Ibram, Andrian Mihei şi doamna deputat Aurelia Vasile. 
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În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, în unanimitate, avizarea 

favorabilă a proiectului de lege în forma prezentată de Guvern. 

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

fond împreună cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi. 

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

comisiei. 

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

specialişti de la Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare sub conducerea 

doamnei Vajda Borbala – secretar de stat şi de la Ministerul Economiei şi Finanţelor: doamna 

Maria Popescu – şef serviciu. 

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege au luat cuvântul domnii 

deputaţi: Isvan Antal, Constantin Petrea, Corneliu Momanu, Marcel Piteiu, Ioan Bivolaru, 

Ioan Micle, Iusein Ibram, Andrian Mihei şi doamna deputat Aurelia Vasile. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, în unanimitate, să propună 

plenului Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de lege în forma prezentată de Guvern. 

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

dezbatere şi avizare, în procedură de urgenţă, la Comisia pentru politică economică, reformă 

şi privatizare. 

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

comisiei. 

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

specialişti din cadrul Ministerului Afacerilor Externe sub conducerea domnului Anton 

Niculescu – secretar de stat şi de la Ministerul Economiei şi Finanţelor: doamna Maria 

Popescu – şef serviciu. 

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege au luat cuvântul domnii 

deputaţi: Isvan Antal, Constantin Petrea, Corneliu Momanu, Marcel Piteiu, Ioan Bivolaru, 

Ioan Micle, Iusein Ibram, Andrian Mihei şi doamna deputat Aurelia Vasile. 

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

favorabilă a proiectului de lege în forma prezentată de Guvern. 

Cu iniţiativele legislative de la punctele 7 şi 8 din ordinea de zi comisia a fost 

sesizată în fond, în vederea reexaminării şi depunerii raportului suplimentar. 

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

comisiei. 

La dezbaterile asupra celor două iniţiative legislative au participat, în calitate de 

invitaţi, specialişti din cadrul Ministerului Transporturilor sub conducerea domnului Barna 

Tanczos – secretar de stat, de la Organizaţia Patronală a Operatorilor Portuari Constanţa: 
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domnul Viorel Panait – preşedinte, de la Asociaţia Agenţilor şi Brokerilor de Nave din 

România: domnul Marius Stamat – preşedinte, precum şi de la Federaţia Naţională a 

Sindicatelor Portuare: domnul Mircea Burlacu – secretar general. 

În cadrul dezbaterilor celor două iniţiative legislative au luat cuvântul domnii 

deputaţi: Isvan Antal, Constantin Petrea, Corneliu Momanu, Marcel Piteiu, Ioan Bivolaru, 

Ioan Micle, Iusein Ibram, Andrian Mihei şi doamna deputat Aurelia Vasile. 

În urma dezbaterilor, la solicitarea domnului deputat Andrian Mihei, membrii 

comisiei au aprobat, în unanimitate, amânarea dezbaterilor asupra acestor iniţiative 

legislative cu două săptămâni şi efectuarea demersurilor necesare în vederea aprobării 

acestei amânări de către Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor. 

Cu proiectul de lege de la punctul 9 al ordinii de zi, comisia a fost sesizată 

pentru dezbatere în fond. 

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

comisiei. 

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

specialişti din cadrul Ministerului Transporturilor sub conducerea domnului Barna Tanczos – 

secretar de stat. 

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege au luat cuvântul domnii 

deputaţi: Isvan Antal, Constantin Petrea, Corneliu Momanu, Marcel Piteiu, Ioan Bivolaru, 

Ioan Micle, Iusein Ibram, Andrian Mihei şi doamna deputat Aurelia Vasile. 

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

examinării proiectului de lege în următoarea şedinţă a comisiei. 

Cu iniţiativele legislative de la punctele 10 şi 15 ale ordinii de zi, comisia a fost 

sesizată pentru dezbatere în fond. 

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

comisiei. 

La dezbaterile asupra celor două iniţiative legislative au participat, în calitate de 

invitaţi, specialişti din cadrul Ministerului Transporturilor sub conducerea domnului Barna 

Tanczos – secretar de stat, de la Ministerul Economiei şi Finanţelor: doamna Maria Popescu 

– şef serviciu, precum şi de la Ministerul Internelor şi Reformei Administrative: domnul Ovidiu 

Simina – consilier secretar de stat. 

În cadrul dezbaterilor celor două iniţiative legislative au luat cuvântul domnii 

deputaţi: Isvan Antal, Constantin Petrea, Corneliu Momanu, Marcel Piteiu, Ioan Bivolaru, 

Ioan Micle, Iusein Ibram, Andrian Mihei şi doamna deputat Aurelia Vasile. 

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

propunerii legislative pentru completarea art.3 din O.G. nr.15/2002 privind introducerea 
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tarifului de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România şi să propună plenului 

Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de lege cu amendamente admise întrucât are 

acelaşi obiect de reglementare cu această propunere legislativă. 

Cu iniţiativele legislative de la punctele 11 şi 12 comisia a fost sesizată pentru 

dezbatere în fond împreună cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi. 

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

comisiei. 

La dezbaterile asupra celor două iniţiative legislative a participat de la 

Ministerul Internelor şi Reformei Administrative, domnul comisar şef Nicu Crăcea. 

În cadrul dezbaterilor iniţiativelor legislative au luat cuvântul domnii deputaţi: 

Isvan Antal, Constantin Petrea, Corneliu Momanu, Marcel Piteiu, Ioan Bivolaru, Ioan Micle, 

Iusein Ibram, Andrian Mihei şi doamna deputat Aurelia Vasile. 

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

examinării celor două iniţiative legislative într-o altă şedinţă a comisiei. 

Cu propunerea legislativă de la punctul 13 al ordinii de zi, comisia a fost 

sesizată în fond împreună cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi. 

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

comisiei. 

La dezbaterile asupra propunerii legislative a participat, în calitate de invitat, din 

partea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, domnul Nicu Cărcea – comisar şef. 

În cadrul dezbaterilor asupra propunerii legislative au luat cuvântul domnii 

deputaţi: Isvan Antal, Constantin Petrea, Corneliu Momanu, Marcel Piteiu, Ioan Bivolaru, 

Ioan Micle, Iusein Ibram, Andrian Mihei şi doamna deputat Aurelia Vasile. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât în unanimitate să propună 

plenului Camerei Deputaţilor respingerea propunerii legislative deoarece prevederile din 

aceasta au fost cuprinse în proiectul de Lege privind aprobarea O.G. nr.69/2007 pentru 

modificarea şi completarea O.U.G. nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, care 

este în dezbatere la comisie. 

Cu proiectul de lege de la punctul 14 al ordinii de zi, comisia a fost sesizată 

spre dezbatere şi avizare la Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă. 

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

comisiei. 

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

specialişti din partea Ministerului Sănătăţii Publice, respectiv domnul Szekecy Ervin – 

secretar de stat şi de la Ministerul economiei şi Finanţelor, doamna Maria Popescu – şef 

serviciu. 



 8

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege au luat cuvântul domnii 

deputaţi: Isvan Antal, Constantin Petrea, Corneliu Momanu, Marcel Piteiu, Ioan Bivolaru, 

Ioan Micle, Iusein Ibram, Andrian Mihei şi doamna deputat Aurelia Vasile. 

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

favorabilă a proiectului de lege cu amendamente. 

 

Ordinea de zi fiind epuizată, domnul vicepreşedinte declară închise lucrările 

Comisiei pentru industrii şi servicii. 

 

 
 
 
 

SECRETAR, 
Aurelia Vasile 
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