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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
CAMERA  DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru industrii si servicii 
     

           Bucureşti, 25.10.2010 
 

 

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
pentru şedinţa comisiei din săptămâna 18 - 21 octombrie  2010 

 

 

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

19, 20 şi 21 octombrie  2010, cu următoarea ordine de zi: 

1.  Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii minelor 

nr.85/2003 (P.L.x 549/2009). 

2. Propunere legislativă pentru modificarea Legii minelor nr.85/2003 
(P.L.x 24/2010). 

3. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.190/2000 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor 

preţioase în România (P.L.x 445/2010). 

4.   Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.64 din 16 ianuarie 

2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.28/1999 privind 

obligaţia agenţilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale (P.L.x 

482/2010). 

5. 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 (P.L.x 718/2007). 

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

urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice (P.L.x 

840/2007). 

7.  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 (P.L.x 118/2009). 

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

urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare (P.L.x 436/2009). 
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9. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.9/2009 pentru completarea art.103 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice (P.L.x 245/2009). 

10. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.6 din 

9 ianuarie 2007 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.63/2006 

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 

privind circulaţia pe drumurile publice (P.L.x 664/2009). 

11.  Proiect de Lege pentru completarea art.23 din Ordonanţa de urgenţă 

a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice (P.L.x 136/2010). 

12. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.13/2008 pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor comunitare 

de utilităţi publice nr.51/2006 şi a Legii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare 

nr.241/2006 (P.L.x 248/2008). 

13.  Diverse.  

 

La lucrările comisiei din 19 octombrie 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.Adomniţei Cristian Mihai – PNL – Secretar 

5. Dep.Antal Istvan – UDMR 

6. Dep.Balcan Viorel – PD-L 

7. Dep.Bode Lucian Nicolae – PD-L 

8. Dep.Brătianu Matei Radu - PSD+PC 

9. Dep.Chiriţă Dumitru - PSD+PC 

           10.Dep.Dolineaschi Andrei - PSD+PC 

   11.Dep.Ionescu George – PD-L 

   12.Dep. Popescu Tăriceanu Călin – PNL (a înlocuit pe domnul deputat   

Jolţa Nicolae – PNL) 

   13.Dep.Leşe Doru Braşoan – PD-L 

   14.Dep.Manolescu Oana – Minorităţi 

    15.Dep.Mazilu Constantin - Independent 

    16.Dep.Negruţ Clement – PD-L 

   17. Dep.Olosz Gergely – UDMR 

   18. Dep.Păduraru Nicuşor – PD-L 

                      19.Dep.Petrescu Cristian – PD-L 

20.Dep.Rizea Cristian - PSD+PC 
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21.Dep.Roman Gheorghe – PD-L 

22.Dep.Toader Mircea-Nicu – PD-L 

23.Dep.Trăşculescu Alin Silviu – PD-L 

 

La lucrările comisiei au fost absenţi: 

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

2. Dep.Bostan Emil – Independent 

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

 

La lucrările comisiei din 20 şi 21 octombrie 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.Adomniţei Cristian Mihai – PNL – Secretar 

5. Dep.Antal Istvan – UDMR 

6. Dep.Balcan Viorel – PD-L 

7. Dep.Bode Lucian Nicolae – PD-L 

8. Dep.Brătianu Matei Radu - PSD+PC 

           9. Dep.Chiriţă Dumitru - PSD+PC 

10.Dep.Dolineaschi Andrei - PSD+PC 

   11.Dep.Ionescu George – PD-L 

   12.Dep.Jolţa Nicolae – PNL 

   13.Dep.Leşe Doru Braşoan – PD-L 

   14. Dep.Manolescu Oana – Minorităţi 

    15. Dep.Mazilu Constantin - Independent 

    16.Dep.Negruţ Clement – PD-L 

   17. Dep.Olosz Gergely – UDMR 

   18. Dep.Păduraru Nicuşor – PD-L 

                      19.Dep.Petrescu Cristian – PD-L 

20.Dep.Rizea Cristian - PSD+PC 

21.Dep.Roman Gheorghe – PD-L 

22.Dep.Toader Mircea-Nicu – PD-L 

23.Dep.Trăşculescu Alin Silviu – PD-L 

 

La lucrările comisiei au fost absenţi: 

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

2. Dep.Bostan Emil – Independent 
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           3. Dep.Burlacu Cristian-Ion – PD-L 

 

  II Şedinţa comisiei din data de 19.10.2010 a fost condusă de domnul 

preşedinte Iulian Iancu, în conformitate cu ordinea de zi, la care a propus introducerea 

la punctul 13 Diverse, proiectul de Lege privind constituirea Fondului social pentru 

acordarea de ajutor suplimentar familiilor şi persoanelor singure, cu venituri reduse şi 

care utilizează gaze naturale, păcură sau alţi combustibili lichizi pentru încălzirea 

locuinţei, care a fost aprobată în unanimitate. 

Cu proiectul de lege de la punctul 13 al ordinii de zi, comisia a fost 

sesizată pentru raport comun împreună cu Comisia pentru muncă şi protecţie socială. 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 23 deputaţi din totalul de 26 deputaţi 

membri ai comisiei. 

La lucrările şedinţei comune au participat, în calitate de invitaţi, 

reprezentanţi ai Ministerului Administraţiei şi Internelor şi ai Ministerului Muncii, 

Familiei şi Protecţiei Sociale. 

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege au luat cuvântul domnii  

deputaţi: Iulian Iancu, Călin Popescu Tăriceanu, Cristian Adomniţei,  Nicuşor 

Păduraru, Clement Negruţ şi Mircea Toader.    

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât amânarea dezbaterii 

proiectului de lege pentru următoarea săptămână pentru solicitarea unor puncte de 

vedere de la ministerele implicate în aplicarea legii. 

Cu proiectele de lege de la punctele 1 şi 2 ale ordinii de zi, care au 

acelaşi obiect de reglementare, comisia a fost sesizată pentru dezbatere în fond. 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 23 deputaţi din totalul de 26 deputaţi 

membri ai comisiei. 

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

Ministerului Economiei Comerţului şi Mediului de Afaceri şi ai Ministerului Culturii şi 

Patrimoniului Naţional sub conducerea domnului secretar de stat Vasile Timiş. 

În cadrul dezbaterilor asupra proiectelor de lege a luat cuvântul domnul 

deputat Iulian Iancu care a propus amânarea dezbaterii cu o săptămână la cererea 

Grupului Parlamentar PD-L.  

Membrii comisiei au hotărât în unanimitate  amânarea dezbaterii. 

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 23 deputaţi din totalul de 26 deputaţi 

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

Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor şi ai Patronatului Bijutierilor din 

România. 

În cadrul dezbaterilor asupra proiectelor de lege a luat cuvântul domnul 

deputat Iulian Iancu care a propus amânarea dezbaterii cu o săptămână la cererea 

Grupului Parlamentar PD-L.  

Membrii comisiei au hotărât în unanimitate  amânarea dezbaterii. 

Cu propunerea legislativă de la punctul 4 al ordinii de zi, comisia a fost 

sesizată în fond. 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 23 deputaţi din totalul de 26 deputaţi 

membri ai comisiei. 

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege a luat cuvântul domnul 

deputat Iulian Iancu care a propus amânarea dezbaterii cu o săptămână deoarece nu 

s-a prezentat reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice.  

Membrii comisiei au hotărât în unanimitate  amânarea dezbaterii cu o 

săptămână. 

Şedinţele comisiei din datele de 20 şi 21.10.2010 au avut loc la nivel de 

raportori. 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 
 Iulian Iancu 
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