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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
CAMERA  DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru industrii si servicii 
 
 

           Bucureşti, 11.05.2009 
 

 

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
pentru şedinţele din 06 şi 07 mai 2009 

 
 

  I. Comisia pentru industrii şi servicii şi-a desfăşurat lucrările în zilele de  06 şi 07 

mai 2009, cu următoarea ordine de zi: 

1. Propunere legislativă privind obligativitatea achiziţionării şi comercializării 

brazilor de Crăciun în ghiveci. (PLx 237/2009) 

2. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

174/2008 pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind protecţia consumatorului 

(PLx 100/2009) 

  3. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvenului nr.18/2009 

privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe (PLx 220/2009) 

  4. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor 

clădiri de locuit multietajate (PLx 215/2008) 

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

nr.180/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.174/2002 

privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate 

(PLx 193/2009) 

  6. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.3/2008 privind 

modificarea şi completarea Legii nr.526/2003 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare 

a turismului Schi în România (PLx 234/2008) 

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

nr.123/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.58/1998 privind 

organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România (PLx 60/2009) 

  7. Diverse.  

La lucrările comisiei din 06 mai 2009 au fost prezenţi: 

1. Dep.Iancu Iulian – PSD+PC – Preşedinte 
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2. Dep.Boureanu Cristian Alexandru – PD-L – Vicepreşedinte 

3. Dep.Negoiţă Robert Sorin - PSD+PC – Vicepreşedinte 

4. Dep.Adomniţei Cristian Mihai – PNL – Secretar 

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

6. Dep.Antal Istvan – UDMR 

7. Dep.Balcan Viorel - PSD+PC 

8. Dep.Bode Lucian Nicolae – PD-L 

9. Dep.Bostan Emil – PNL 

10.Dep.Brătianu Matei Radu - PSD+PC 

11.Dep.Burlacu Cristian-Ion – PNL 

12.Dep.Chiriţă Dumitru - PSD+PC 

13.Dep.Dolineaschi Andrei - PSD+PC 

14.Dep.Ionescu George – PD-L 

15.Dep.Jolţa Nicolae – PNL 

16.Dep.Leşe Doru Braşoan – PD-L 

17.Dep.Mazilu Constantin - PSD+PC 

18.Dep.Negruţ Clement – PD-L 

19.Dep.Păduraru Nicuşor – PD-L 

20.Dep.Petrescu Cristian – PD-L 

21.Dep.Pieptea Cornel – PNL 

22.Dep.Rizea Cristian - PSD+PC 

23.Dep.Toader Mircea-Nicu – PD-L 

24.Dep.Trăşculescu Alin Silviu – PD-L 

25.Dep.Tuşa Adriana Diana – PNL 

26.Dep.Vasile Aurelia – PSD+PC 

 

La lucrările comisiei au fost absenţi: 

1. Dep.Olosz Gergely – UDMR 

2.Dep.Manolescu Oana – Minorităţi 

 

La lucrările comisiei din 07 mai 2009 au fost prezenţi: 

1. Dep.Iancu Iulian – PSD+PC – Preşedinte 

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

3. Dep.Negoiţă Robert Sorin - PSD+PC – Vicepreşedinte 

4. Dep.Adomniţei Cristian Mihai – PNL – Secretar 

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

6. Dep.Antal Istvan – UDMR 
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7. Dep.Balcan Viorel - PSD+PC 

8. Dep.Bode Lucian Nicolae – PD-L 

9. Dep.Bostan Emil – PNL 

10.Dep.Brătianu Matei Radu - PSD+PC 

11.Dep.Burlacu Cristian-Ion – PNL 

12.Dep.Chiriţă Dumitru - PSD+PC 

13.Dep.Dolineaschi Andrei - PSD+PC 

14.Dep.Ionescu George – PD-L 

15.Dep.Jolţa Nicolae – PNL 

16.Dep.Leşe Doru Braşoan – PD-L 

17.Dep.Mazilu Constantin - PSD+PC 

18.Dep.Negruţ Clement – PD-L 

19.Dep.Păduraru Nicuşor – PD-L 

20.Dep.Petrescu Cristian – PD-L 

21.Dep.Pieptea Cornel – PNL 

22.Dep.Rizea Cristian - PSD+PC 

23.Dep.Toader Mircea-Nicu – PD-L 

24.Dep.Trăşculescu Alin Silviu – PD-L 

25.Dep.Tuşa Adriana Diana – PNL 

26.Dep.Vasile Aurelia – PSD+PC 

 

La lucrările comisiei au fost absenţi: 

1. Dep.Olosz Gergely – UDMR 

2.Dep.Manolescu Oana – Minorităţi 

 

II. 

Şedinţele comisiei din datele de 06.-07.05.2009 au fost conduse de domnul 

vicepreşedinte Cristian Boureanu, în conformitate cu noua ordine de zi propusă, respectiv 

dezbaterea proiectelor de lege în ordinea de la punctele 3-5, 1, 2, 7 şi 6, care a fost 

aprobată în unanimitate.  

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

împreună cu Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 

ecologic. De asemenea a fost sesizată în fond cu proiectele de lege de la punctele 4 şi 5, 

care au acelaşi obiect de reglementare. 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 26 deputaţi din totalul de 28 deputaţi membri 

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

specialişti din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei, sub conducerea 

Domnului secretar de stat Ioan Andreica. 

În cadrul dezbaterilor generale asupra proiectului de lege au luat cuvântul următorii  

deputaţi: Cristian Boureanu, Matei Brătianu, Diana Tuşa, Robert Negoiţă, Istvan Antal, 

Cristian Petrescu, Mircea Toader şi Cornel Pieptea.  

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

dezbaterea proiectului de lege pe articole cu raportorii, marţi 12 mai 2009 la ora 15,30 si 

invitarea membrilor Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi 

echilibru ecologic  pentru a participa la dezbateri şi la redactarea raportului comun. De 

asemenea au hotărât în unanimitate respingerea proiectelor de lege de la punctele 4 şi 5 

deoarece aceste proiecte au fost înlocuite prin proiectul de lege de la punctul 3 de pe 

ordinea de zi.  

Cu propunerea legislativă de la punctul 1 al ordinii de zi, comisia a fost sesizată 

spre dezbatere şi avizare la Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 

servicii specifice, care este sesizată în fond. 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 26 deputaţi din totalul de 28 deputaţi membri 

ai comisiei. 

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

specialişti din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale. 

În cadrul dezbaterilor asupra propunerii legislative au luat cuvântul domnii deputaţi: 

Cristian Boureanu şi Robert Negoiţă. 

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

a propunerii legislative. 

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

La lucrările comisiei au fost prezenţi 26 deputaţi din totalul de 28 deputaţi membri 

ai comisiei. 

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

specialişti din cadrul Ministerului IMM-urilor, Comerţului şi Mediului de Afaceri, Autorităţii 

Naţionale pentru Protecţia Consumatorului şi de la Automobile Dacia Piteşti. 

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege au luat cuvântul domnii deputaţi: 

Cristian Boureanu, Robert Negoiţă şi Istvan Antal. 

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

proiectului de lege pe articole cu raportorii, luni 11 mai 2009 la ora 14,00. 

Cu proiectul de lege de la punctul 7 al ordinii de zi, comisia a fost sesizată în fond. 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 26 deputaţi din totalul de 28 deputaţi membri 

ai comisiei. 
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La dezbaterile asupra proiectului de lege a participat, în calitate de invitat, domnul 

secretar de stat Constantin Popovici din cadrul Ministerului Turismului. 

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege au luat cuvântul domnii deputaţi: 

Istvan Antal, Cristian Petrescu, Cristian Boureanu şi Doru Leşe. 

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

proiectului de lege în forma prezentată de Senat cu amendamente admise şi respinse. 

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

La lucrările comisiei au fost prezenţi 26 deputaţi din totalul de 28 deputaţi membri 

ai comisiei. 

La dezbaterile asupra proiectului de lege a participat, în calitate de invitat, domnul 

secretar de stat Constantin Popovici din cadrul Ministerului Turismului. 

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege au luat cuvântul domnii deputaţi:, 

Cristian Boureanu, Cristian Petrescu, Doru Leşe, Istvan Antal, Nicuşor Păduraru, Robert 

Negoiţă şi Cristian Burlacu. 

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

proiectului de lege în forma prezentată de Senat cu amendamente admise. 

Ordinea de zi fiind epuizată, domnul vicepreşedinte Cristian Boureanu declară 

închise lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii. 

 

 

 

 

 

 

SECRETAR, 
Mircea Marin 
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