
 1

 
PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
CAMERA  DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru industrii si servicii 
 
 

        Bucureşti, 21.09.2009 
 

 

 

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
pentru şedinţele din 16 şi 17 septembrie 2009 

 
 

  I. Comisia pentru industrii şi servicii şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 16 şi 

17 septembrie 2009, cu următoarea ordine de zi: 

1. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr.30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente 

procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de 

lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii (PLx 324/2009). 

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

nr.47/2009 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.135/2007 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru 

continuarea şi finalizarea măsurilor ex-ISPA (PLx 382/2009). 

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

nr.63/2009 privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii a 

unor suprafeţe totale de teren de 2.534 m2, proprietate publică a statului, din 

administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice ,,Gheorghe Ionescu-Şişeşti" - 

Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Zootehnie Baloteşti, în vederea 

realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - 

S.A. a obiectivului de investiţie "Fluidizare trafic pe DN 1 km 8+100 - km 17+100 şi 

Centura rutieră în zona de nord a municipiului Bucureşti - obiect 5B - Extindere la 4 benzi 

a Centurii Rutiere a municipiului Bucureşti pe sectorul cuprins între km 2+400 şi 

intersecţia cu DN 2" (PLx 385/2009). 

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

nr.43/2009 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.19/2006 privind 

utilizarea plajei Mării Negre şi controlul activităţilor desfăşurate pe plajă (PLx 380/2009). 
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5. Propunere legislativă pentru modificarea art.19 din Ordonanţa de urgenţă 

a Guvernului nr.195/2005 privind protecţia mediului (PLx 405/2009). 

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

nr.38/2009 pentru modificarea art.39 alin.(2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr.44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice 

autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale (PLx 289/2009). 

7. 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). 

8. 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). 

9. Propunere legislativă pentru modificarea art.118 din Ordonanţa de 

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

10. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice  (PLx 268/2008). 

11. Proiect de Lege pentru modificarea alin.(1) al art.14 din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice (PLx 498/2008). 

12. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 

Urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice (Plx 706/2008). 

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

nr.146/2008 pentru modificarea art.111 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice (PLx 118/2009). 

   

 

La lucrările comisiei din 16 septembrie 2009 au fost prezenţi: 

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

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

3. Dep.Adomniţei Cristian Mihai – PNL – Secretar 

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

5. Dep.Antal Istvan – UDMR 

6. Dep.Balcan Viorel - PSD+PC 

7. Dep.Bode Lucian Nicolae – PD-L 

8. Dep.Bostan Emil – PNL 

9.Dep.Brătianu Matei Radu - PSD+PC 

10.Dep.Burlacu Cristian-Ion – PNL 

11.Dep.Chiriţă Dumitru - PSD+PC 
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12.Dep.Dolineaschi Andrei - PSD+PC 

13.Dep.Ionescu George – PD-L 

14.Dep.Jolţa Nicolae – PNL 

15.Dep.Leşe Doru Braşoan – PD-L 

16.Dep.Manolescu Oana – Minorităţi 

17.Dep.Mazilu Constantin - PSD+PC 

18.Dep.Negruţ Clement – PD-L 

19.Dep.Olosz Gergely – UDMR 

20.Dep.Păduraru Nicuşor – PD-L 

21.Dep.Petrescu Cristian – PD-L 

22.Dep.Pieptea Cornel – PNL 

23.Dep.Rizea Cristian - PSD+PC 

24.Dep.Toader Mircea-Nicu – PD-L 

25.Dep.Trăşculescu Alin Silviu – PD-L 

26.Dep.Tuşa Adriana Diana – PNL 

27.Dep.Vasile Aurelia – PSD+PC 

 

La lucrările comisiei au fost absenţi: 

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

 

La lucrările comisiei din 17 septembrie 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 

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 
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17.Dep.Manolescu Oana – Minorităţi 

18.Dep.Mazilu Constantin - PSD+PC 

19.Dep.Negruţ Clement – PD-L 

20.Dep.Olosz Gergely – UDMR 

21.Dep.Păduraru Nicuşor – PD-L 

22.Dep.Petrescu Cristian – PD-L 

23.Dep.Pieptea Cornel – PNL 

24.Dep.Rizea Cristian - PSD+PC 

25.Dep.Toader Mircea-Nicu – PD-L 

26.Dep.Trăşculescu Alin Silviu – PD-L 

27.Dep.Tuşa Adriana Diana – PNL 

28.Dep.Vasile Aurelia – PSD+PC 

 

II. 

Şedinţa comisiei din data de 16 septembrie 2009 a fost condusă de domnul 

preşedinte de şedinţă Mircea Marin, 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 

spre dezbatere şi avizare la Comisia pentru buget, finanţe şi bănci, care a fost sesizată 

pentru dezbatere în fond.  

La lucrările comisiei au fost prezenţi 27 de 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 Finanţelor Publice. 

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege au luat cuvântul domnii 

deputaţi Mircea Marin, Cornel Pieptea, Nicuşor Păduraru şi Cristian Burlacu.  

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, 

avizarea favorabilă a proiectului de lege în forma prezentată de Senat. 

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

spre dezbatere şi avizare la Comisia pentru buget, finanţe şi bănci, care a fost sesizată 

pentru dezbatere în fond.  

La lucrările comisiei au fost prezenţi 27 de 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 Finanţelor Publice. 

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege au luat cuvântul domnii 

deputaţi Mircea Marin şi Nicuşor Păduraru. 
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În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, in  unanimitate, avizarea 

favorabilă a proiectului de lege în forma prezentată de Senat. 

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

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

servicii specifice şi la Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport, care au fost 

sesizate pentru dezbatere în fond.  

La lucrările comisiei au fost prezenţi 27 de 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 Finanţelor Publice şi ai Ministerului Agriculturii, Pădurilor 

şi Dezvoltării Rurale. 

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege au luat cuvântul domnii 

deputaţi Mircea Marin, Nicuşor Păduraru, Alin Trăşculescu, Cristian Burlacu şi Viorel 

Balcan.  

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

favorabilă a proiectului de lege în forma prezentată de Senat. 

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

spre dezbatere şi avizare la Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului 

şi echilibru ecologic, care a fost sesizată pentru dezbatere în fond.  

La lucrările comisiei au fost prezenţi 27 de 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 Mediului sub conducerea domnului secretar de stat Dan 

Cârlan, ai Ministerului Turismului sub conducerea domnului secretar de stat Corneliu 

Popovici şi ai Ministerului Finanţelor Publice.  

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege au luat cuvântul domnii 

deputaţi Mircea Marin, Cristian Petrescu, Cornel Pieptea, Alin Trăşculescu Viorel Balcan 

şi Cristian Burlacu.  

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, 

avizarea favorabilă a proiectului de lege cu amendamente admise şi respinse. 

Cu  propunerea legislativă de la punctul 5 al ordinii de zi, comisia a fost 

sesizată spre dezbatere şi avizare la Comisia pentru administraţie publică, amenajarea 

teritoriului şi echilibru ecologic şi la Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie 

alimentară şi servicii specifice, care au fost sesizate pentru dezbatere în fond.  

La lucrările comisiei au fost prezenţi 27 de deputaţi din totalul de 28 deputaţi 

membri ai comisiei. 
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La dezbaterile asupra propunerii legislative a participat, în calitate de invitat, 

domnul Dan Cârlan secretar de stat la Ministerul Mediului. 

În cadrul dezbaterilor asupra propunerii legislative a luat cuvântul domnul 

deputat Mircea Marin. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, in unanimitate, 

respingerea propunerii legislative. 

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

în fond.  

La lucrările comisiei au fost prezenţi 27 de deputaţi din totalul de 28 deputaţi 

membri ai comisiei. 

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

doamna secretar de stat Maria Pârcălăbescu de la Ministerul IMM-urilor, Comerţului şi 

Mediului de Afaceri şi specialişti din cadrul Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti 

şi din cadrul Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale. 

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege a luat cuvântul domnul 

deputat Mircea Marin. 

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

favorabilă a proiectului de lege în forma prezentată de Senat.  

Cu proiectele de lege de la punctele 7 - 13 ale ordinii de zi, care au acelaşi 

obiect de reglementare, comisia a fost sesizată pentru dezbatere în fond împreună cu 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi. 

La lucrările comisiei au fost prezenţi toţi cei 28 deputaţi membri ai comisiei. 

În cadrul dezbaterilor a luat cuvântul domnul deputat Mircea Marin, care a 

propus să se discute în următoarea zi, la nivel de raportori, raportul la proiectul 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, iar comisia a aprobat în unanimitate. 

Ordinea de zi fiind epuizată, domnul preşedinte de şedinţă Mircea Marin  

declară închise lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii. 

 
 

SECRETAR, 
Mircea Marin 
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