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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
CAMERA  DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru industrii si servicii 
 

          
Bucureşti, 04.02.2010 

 

 

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
pentru şedinţele comisiei din săptămâna 1 - 4 februarie 2010 

 

 

  I. Comisia pentru industrii şi servicii şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 2, 3 

şi 4 februarie 2010, cu următoarea ordine de zi: 

  1. Proiect de Lege privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor 

şi Infrastructurii a unor suprafeţe de teren, aflate în domeniul public al statului, din 

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

Institutul de Cercetare " Dezvoltare pentru Montanologie Cristian-Sibiu, respectiv din 

administrarea Institutului de Cercetare " Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi 

Caprinelor Palas " Constanţa, în vederea realizării de către Compania Naţională de 

Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. a obiectivului de investiţie "Varianta de 

ocolire a municipiului Sibiu" respectiv a obiectivului de investiţie "Varianta de ocolire a 

municipiului Constanţa" (PLx 564/2009) 

  2. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.14/2009 

privind acordarea unui împrumut Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale 

din România S.A. în scopul refinanţării împrumutului acordat de Trezoreria Statului în anul 

2004 (PLx 569/2009) 

  3. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.21/2009 

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.37/2007 privind stabilirea 

cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de 

odihnă ale conducătorilor auto şi utilizarea aparatelor de înregistrare a activităţii acestora 

(PLx 598/2009) 

  4. Proiect de Lege privind transmiterea unor suprafeţe de teren pentru 

realizarea proiectului "Dezvoltarea şi modernizarea Aeroportului Internaţional Iaşi" (PLx 

611/2009) 
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  5. Proiect de Lege privind transmiterea unor suprafeţe de teren pentru 

realizarea proiectului " Dezvoltarea şi modernizarea Aeroportului Internaţional Iaşi " (PLx 

621/2009) 

  6. Proiect de Lege privind acordarea de despăgubiri persoanelor afectate de 

construcţia infrastructurii de transport (PLx 575/2009) 

  7. Proiect de Lege pentru completarea art.42 din Legea nr.329/2009 privind 

reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, 

susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi 

Fondul Monetar Internaţional (PLx 632/2009) 

  8. Propunere legislativă privind etichetarea produselor care conţin 

organisme modificate genetic (PLx 612/2009) 

  9. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.339/2005 

privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante psihotrope (PLx 

663/2009) 

  10. Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.86/2006 privind organizarea activităţii practicienilor în insolvenţă (PLx 594/2009) 

   

La lucrările comisiei din 2, 3 şi 4 februarie 2010 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.Marin Mircea – PD-L – Secretar 

5. Dep.Adomniţei Cristian Mihai – PNL – Secretar 

6. Dep.Antal Istvan – UDMR 

7. Dep.Balcan Viorel - PSD+PC 

8. Dep.Bode Lucian Nicolae – PD-L 

9. Dep.Bostan Emil – Independent 

          10. Dep.Brătianu Matei Radu - PSD+PC 

          11.Dep.Burlacu Cristian-Ion – PD-L 

  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.Manolescu Oana – Minorităţi 

18.Dep.Mazilu Constantin - PSD+PC 

19.Dep.Negruţ Clement – PD-L 
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20.Dep.Păduraru Nicuşor – PD-L 

21.Dep.Petrescu Cristian – PD-L 

22.Dep.Rizea Cristian - PSD+PC 

23.Dep.Roman Gheorghe – PD-L 

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.Olosz Gergely – UDMR 

 

II. Şedinţa comisiei din data de 02.02.2010 a fost condusă de domnul 

preşedinte Iulian Iancu, în conformitate cu ordinea de zi, care a fost aprobată în 

unanimitate. 

Şedinţa comisiei a început cu dezbaterea proiectelor de legi de la punctele 4 

şi 5 ale ordinii de zi, care au acelaşi obiect de reglementare, comisia fiind sesizată pentru 

aviz 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 deputaţi din totalul de 28 deputaţi 

membri ai comisiei. 

La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, din partea iniţiatorilor, 

domnul deputat Vasile Mocanu şi reprezentanţi ai Ministerului Administraţiei şi Internelor 

conduşi de doamna secretar de stat Irina Alexe. 

  În cadrul dezbaterilor asupra proiectelor de lege au luat cuvântul domnii 

deputaţi: Iulian Iancu, Cristian Adomniţei, Nicuşor Păduraru şi Cristian Boureanu.  

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

favorabilă a proiectului de lege adoptat de Senat.  

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

pentru aviz 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 deputaţi din totalul de 28 deputaţi 

membri ai comisiei. 
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La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai Ministerului 

Finanţelor Publice şi ai Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din 

România S.A. 

  În cadrul dezbaterilor a luat cuvântul domnul deputat Iulian Iancu.  

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

favorabilă a proiectului de lege în forma adoptată de Senat. 

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

pentru aviz la Comisia pentru  buget, finanţe şi bănci, care a fost sesizată pentru 

dezbatere în fond. 

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

membri ai comisiei. 

La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai Ministerului  

Transporturilor şi Infrastructurii sub conducerea domnului secretar de stat Anton Marin. 

  În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege au luat cuvântul domnii 

deputaţi: Iulian Iancu, Mircea Toader, Cristian Burlacu şi Istvan Antal.  

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

favorabilă a proiectului de lege cu amendamente admise. 

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

pentru aviz la Comisia pentru muncă şi protecţie socială, care a fost sesizată pentru 

dezbatere în fond. 

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

membri ai comisiei. 

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege a luat cuvântul domnul 

deputat Iulian Iancu, care a supus votului comisiei, cererea iniţiatorului de amânare a 

dezbaterilor pentru şedinţa din ziua următoare, care a fost aprobată în unanimitate de 

comisie. 

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

pentru aviz la Comisia pentru buget, finanţe şi bănci şi la Comisia juridică, de disciplină şi 

imunităţi, care au fost sesizate pentru dezbatere în fond. 

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

membri ai comisiei. 

La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, din partea iniţiatorilor, 

domnii senatori Andraş Fekete-Szabo şi Şerban Rădulescu şi reprezentanţi ai Ministerului 

Transporturilor şi Infrastructurii conduşi de domnul secretar de stat Anton Marin. 

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege au luat cuvântul domnii 

deputaţi: Iulian Iancu, Mircea Toader, Cristian Boureanu, Cristian Burlacu, Istvan Antal şi 

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

amânarea dezbaterii cu o săptămână, pentru punerea de acord a iniţiatorului cu 

reprezentanţii Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii asupra amendamentelor 

înaintate la comisie de către iniţiatori. 

Ordinea de zi propusă fiind epuizată, domnul preşedinte Iulian Iancu declară 

închise lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii. 

II. Şedinţa comisiei din data de 03.02.2010 a fost condusă de domnul 

preşedinte Iulian Iancu, în conformitate cu ordinea de zi, care a fost aprobată în 

unanimitate. 

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

pentru aviz la Comisia pentru  agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 

specifice, care a fost sesizată pentru dezbatere în fond. 

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

membri ai comisiei. 

La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, din partea iniţiatorilor, 

domnul senator Alexandru Mocanu şi reprezentanţi ai Ministerului Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale şi ai Administraţiei Domeniilor Statului. 

  În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege au luat cuvântul domnii 

deputaţi: Iulian Iancu, Nicuşor Păduraru, Matei Brătianu, Mircea Marin, Doru Braşoan 

Leşe, şi Istvan Antal.  

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

favorabilă a proiectului de lege cu amendamente admise de comisie.  

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

pentru aviz la Comisia pentru muncă şi protecţie socială, care a fost sesizată pentru 

dezbatere în fond. 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 27 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 Transporturilor şi Infrastructurii sub conducerea domnului 

secretar de stat Anton Marin şi de la Autoritatea Rutieră Română. 

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege au luat cuvântul domnii 

deputaţi: Iulian Iancu, Nicuşor Păduraru, Alin Trăşculescu şi Mircea Marin.  

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

favorabilă a proiectului de lege cu amendamente admise de comisie.  

Cu proiectul de lege de la punctul 8 al ordinii de zi, comisia a fost sesizată 

pentru aviz la Comisia pentru  agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 

specifice, care a fost sesizată pentru dezbatere în fond. 
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La lucrările comisiei au fost prezenţi 27 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 Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi din cadrul Ministerului 

Sănătăţii sub conducerea domnului secretar de stat Cristian Ieremie. 

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege au luat cuvântul domnii 

deputaţi: Iulian Iancu, Cristian Burlacu, Nicuşor Păduraru, Matei Brătianu, Istvan Antal 

Alin Trăşculescu şi Mircea Marin.  

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

avizarea nefavorabilă a proiectului de lege.  

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

pentru aviz la Comisia pentru sănătate şi familie, care a fost sesizată în fond. 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 27 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 Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi de la Asgenţia 

Naţională Antidrog. 

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege au luat cuvântul domnii 

deputaţi: Iulian Iancu, Cristian Petrescu, Nicuşor Păduraru, Matei Brătianu şi Istvan Antal,   

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

favorabilă a proiectului de lege în forma prezentată de iniţiator. 

Cu proiectul de lege de la punctul 10 al ordinii de zi, comisia a fost  sesizată 

pentru aviz la Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, care a fost sesizată în fond. 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 27 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 Justiţiei. 

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege au luat cuvântul domnii 

deputaţi: Iulian Iancu, Istvan Antal, Nicuşor Păduraru şi Doru Braşoan Leşe.  

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

favorabilă a proiectului de lege în forma prezentată de Senat. 

Ordinea de zi fiind epuizată, domnul preşedinte Iulian Iancu declară închise 

lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii. 

 

SECRETAR, 
Mircea Marin 
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