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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
CAMERA  DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru industrii si servicii 
         

           Bucureşti, 03.10.2011 

 

 

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 

pentru şedinţele comisiei din săptămâna 26 - 29 septembrie  2011 

 

 

  I. Comisia pentru industrii şi servicii şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 28 şi  

29 septembrie  2011 cu următoarea ordine de zi: 

1. Proiect de Lege pentru modificarea alin.(4) al art.14 din Legea nr.38/2003 

privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere (P.L.x 339/2009).  

2. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea art.7 şi art.55 din 

Legea 38 din 20 ianuarie 2003 cu modificările ulterioare privind transportul în regim de 

taxi şi în regim de închiriere (P.L.x 178/2010). 

3. Proiect de Lege pentru completarea Legii nr. 38/2003 privind transportul 

în regim de taxi şi în regim de închiriere (P.L.x 621/2010). 

4. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.38/2003 privind 

transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere (P.L.x 628/2010). 

5. Proiect de Lege pentru completarea art.55 pct.5 din Legea nr.38/2003 

privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere (P.L.x 206/2011). 

6. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.10/2011 cu 

privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2011 şi unele măsuri financiare (P.L.x 

526/2011). 

7. Propunere legislativă privind colectarea datelor personale ale utilizatorilor 

serviciilor de tip Prepay (P.L.x 519/2011). 

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

nr.50/2011 pentru prorogarea unor termene şi pentru modificarea art.6 din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr.49/2010 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor 

cantităţi de benzină, motorină şi petrol pentru turboreactoare, care vor fi acordate, cu titlu 

gratuit, Ministerului Apărării Naţionale şi Ministerului Administraţiei şi Internelor, şi 

stabilirea regimului taxei pe valoarea adăugată şi al accizelor pentru aceste cantităţi 

(P.L.x 504/2011). 

9. Diverse. Direcţia Afaceri Europene: Propuneri Directive; Propuneri 

Regulament  

Administrator
Original
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La lucrările comisiei din 28 septembrie au fost prezenţi: 

1. Dep.Iancu Iulian – PSD – Preşedinte 

2. Dep.Trăşculescu Alin Silviu – PD-L – Vicepreşedinte 

3. Dep.Adomniţei Cristian Mihai – PNL – Secretar  

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

5. Dep.Antal Istvan – UDMR 

6. Dep.Balcan Viorel – PD-L 

7. Dep.Bode Lucian – PD-L 

8. Dep.Boureanu Cristian Alexandru – PD-L 

9. Dep.Brătianu Matei Radu - PSD 

          10. Dep.Chiriţă Dumitru – PSD 

           11. Dep. Fenechiu Relu – PNL  

  12. Dep.Ionescu George – PD-L 

  13. Dep.Jolţa Nicolae – PNL 

  14. Dep.Leşe Doru Braşoan – PD-L 

  15. Dep.Olosz Gergely – UDMR 

  16. Dep.Manolescu Oana – Minorităţi 

  17. Dep. Martin Eduard Stelian - PSD 

  18. Dep.Mazilu Constantin - Progresist 

            19.Dep.Negruţ Clement – PD-L 

  20. Dep.Păduraru Nicuşor – PD-L 

                     21. Dep.Petrescu Cristian – PD-L 

                     22. Dep.Potor Călin - PNL 

          23. Dep.Roman Gheorghe – PD-L 

 24. Dep.Tătaru Florin Cristian - PSD 

          25. Dep.Toader Mircea-Nicu – PD-L 

           26. Dep.Ţîmpău Radu Bogdan – PNL 

 

La lucrările şedinţei au lipsit: 

1. Dep.Bostan Emil – Progresist - Vicepreşedinte 

2. Dep.Negoiţă Robert Sorin - PSD – Vicepreşedinte 

  3. Dep.Dolineaschi Andrei – PSD 

  4. Dep.Rizea Cristian – PSD 

 

La lucrările comisiei din 29 septembrie au fost prezenţi: 

1. Dep.Iancu Iulian – PSD – Preşedinte 

2. Dep.Trăşculescu Alin Silviu – PD-L – Vicepreşedinte 
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3. Dep.Adomniţei Cristian Mihai – PNL – Secretar  

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

5. Dep.Antal Istvan – UDMR 

6. Dep.Balcan Viorel – PD-L 

7. Dep.Bode Lucian – PD-L 

8. Dep.Brătianu Matei Radu - PSD 

          9. Dep.Chiriţă Dumitru – PSD 

          10. Dep. Fenechiu Relu – PNL  

 11. Dep.Ionescu George – PD-L 

 12. Dep.Jolţa Nicolae – PNL 

 13. Dep.Leşe Doru Braşoan – PD-L 

 14. Dep.Olosz Gergely – UDMR 

 15. Dep.Manolescu Oana – Minorităţi 

 16. Dep. Martin Eduard Stelian - PSD 

 17. Dep.Mazilu Constantin - Progresist 

           18. Dep.Negruţ Clement – PD-L 

 19. Dep.Păduraru Nicuşor – PD-L 

                    20. Dep.Petrescu Cristian – PD-L 

                    21. Dep.Potor Călin - PNL 

         22. Dep.Roman Gheorghe – PD-L 

         23. Dep. Tătaru Florin Cristian - PSD 

         24. Dep.Toader Mircea-Nicu – PD-L 

          25. Dep.Ţîmpău Radu Bogdan – PNL 

 

La lucrările şedinţei au lipsit: 

1. Dep.Bostan Emil – Progresist – Vicepreşedinte 

2. Dep.Negoiţă Robert Sorin - PSD – Vicepreşedinte 

3. Dep.Boureanu Cristian Alexandru – PD-L 

  4. Dep.Dolineaschi Andrei – PSD 

  5. Dep.Rizea Cristian – PSD 

 

II. Şedinţa comisiei din data de 28.09.2011 a fost condusă de domnul  

preşedinte de şedinţă Alin Trăşculescu, care constată că există cvorum şi propune 

comisiei dezbaterea proiectelor de lege înscrise pe Ordinea de zi, iar la punctul 

9.”Diverse”, de pe ordinea de zi, inscrierea următoarelor: 

9.a Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului euro-mediteranian privind 

serviciile aeriene între Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, 
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şi Regatul Haşemit al Iordaniei, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 15 decembrie 

2010 (P.L.x 531/2011). 

9.b Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului privind spaţiul aerian 

comun între Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi 

Georgia, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 2 decembrie 2010  (P.L.x 532/2011). 

  9.c Notă asupra „Propunerii de Directivă a Parlamentului European şi a 

Consiliului privind ambarcaţiunile de agrement şi motovehiculele nautice” 

(COM(2011)456). 

 9.d Notă asupra „Propunerii de Regulament al Parlamentului European şi al 

Consiliului de modificare a Regulamentului (CEE) nr.3821/85 privind aparatura de 

înregistrare în transportul rutier şi de modificare a Regulamentului (CE) nr.561/2006 al 

Parlamentului European şi al Consiliului” (COM(2011)451). 

9.e Notă asupra „Propunerii de Directivă a Parlamentului European şi a 

Consiliului de modificare a directivei 1999/32/CE  privind reducerea conţinutului de sulf 

din anumiţi combustibili marini” (COM(2011)439). 

9.f Proiect de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.52/2011 pentru modificarea 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 (P.L.x 511/2011). Comisia a aprobat în unanimitate 

ordinea de zi.  

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

fond. 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 26 deputaţi din totalul de 30 deputaţi 

membri ai comisiei. 

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

specialişti din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor. 

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege a luat cuvântul domnul 

deputat Alin Trăşculescu.  

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, în unanimitate 

respingerea proiectului de lege. 

Cu propunerea legislativă 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 30 deputaţi 

membri ai comisiei. 

La dezbaterile asupra propunerii legislative au participat, în calitate de 

invitaţi, specialişti din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor. 
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În cadrul dezbaterilor asupra propunerii legislative a luat cuvântul domnul 

deputat Alin Trăşculescu.  

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, în unanimitate 

respingerea propunerii legislative. 

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

fond. 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 26 deputaţi din totalul de 30 deputaţi 

membri ai comisiei. 

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

specialişti din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor. 

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege au luat cuvântul domnul 

senator Emilian Frâncu în calitate de iniţiator şi domnii deputaţi: Alin Trăşculescu, George 

Ionescu, Olosz Gergely şi Cristian Petrescu.  

Membrii comisiei au hotărât, în unanimitate continuarea dezbaterilor în 

următoarea şedinţă a comisiei.  

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

sesizată în fond. 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 26 deputaţi din totalul de 30 deputaţi 

membri ai comisiei. 

La dezbaterile asupra propunerii legislative au participat, în calitate de 

invitaţi, specialişti din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor. 

În cadrul dezbaterilor asupra propunerii legislative a luat cuvântul domnul 

deputat Alin Trăşculescu.  

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, în unanimitate 

respingerea propunerii legislative. 

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

fond. 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 26 deputaţi din totalul de 30 deputaţi 

membri ai comisiei. 

La dezbaterile asupra propunerii legislative au participat, în calitate de 

invitaţi, specialişti din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor. 

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege au luat cuvântul domnii 

deputaţi: Alin Trăşculescu şi Clement Negruţ din partea iniţiatorilor.  

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

respingerea propunerii legislative. 

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. 
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La lucrările comisiei au fost prezenţi 26 deputaţi din totalul de 30 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 a luat cuvântul domnul 

deputat Alin Trăşculescu.  

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

favorabilă a proiectului de lege. 

Cu propunerea legislativă de la punctul 7 al ordinii de zi, comisia a fost 

sesizată pentru aviz la Comisia juridică, de disciplină şi  imunităţi şi la Comisia pentru 

tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor. 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 26 deputaţi din totalul de 30  deputaţi 

membri ai comisiei. 

În cadrul dezbaterilor asupra propunerii legislative au luat cuvântul domnii 

deputaţi Cristian Petrescu şi Clement Negruţ în calitate de iniţiatori şi domnul deputat Alin 

Trăşculescu.  

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, în unanimitate, la cererea 

iniţiatorilor, amânarea dezbaterilor până la prima şedinţă a comisiei, şi solicitarea unui 

punct de vederere Ministerului Administraţiei şi Internelor, precum şi participarea ANCOM 

cu un punct de vedere cu privire la propunerea legislativă. 

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

pentru aviz la Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională. 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 26 deputaţi din totalul de 30 deputaţi 

membri ai comisiei. 

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

specialişti din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor. 

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege a luat cuvântul domnul 

deputat Alin Trăşculescu.  

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

favorabilă a proiectului de lege. 

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

în fond. 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 26 deputaţi din totalul de 30 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 Eusebiu Pistru. 
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În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege a luat cuvântul domnul 

deputat Alin Trăşculescu.  

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

favorabilă în fond a proiectului de lege. 

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

în fond. 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 26 deputaţi din totalul de 30 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 Eusebiu Pistru. 

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege a luat cuvântul domnul 

deputat Alin Trăşculescu.  

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

favorabilă în fond a proiectului de lege. 

Cu propunerea de directivă de la punctul 9.c al ordinii de zi, comisia a fost 

sesizată pentru verificarea respectării principiului subsidiarităţii. 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 26 deputaţi din totalul de 30 deputaţi 

membri ai comisiei. 

La dezbaterile asupra proiectului de directivă au participat, în calitate de 

invitaţi, specialişti din cadrul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii sub conducerea 

domnului secretar de stat Eusebiu Pistru. 

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de directivă a luat cuvântul domnul 

deputat Alin Trăşculescu.  

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

Comisiei pentru afaceri europene şi Departamentului pentru Afaceri Europene, un proces 

verbal prin care se constată că propunerea de directivă respectă principiul subsidiarităţii. 

Cu propunerea de regulament de la punctul 9.d al ordinii de zi, comisia a 

fost sesizată pentru verificarea respectării principiului subsidiarităţii. 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 26 deputaţi din totalul de 30 deputaţi 

membri ai comisiei. 

La dezbaterile asupra proiectului de regulament au participat, în calitate de 

invitaţi, specialişti din cadrul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii sub conducerea 

domnului secretar de stat Eusebiu Pistru. 

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de regulament a luat cuvântul 

domnul deputat Alin Trăşculescu.  
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În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, în unanimitate să trimită 

Comisiei pentru afaceri europene şi Departamentului pentru Afaceri Europene, un proces 

verbal prin care se constată că propunerea de regulament respectă principiul 

subsidiarităţii. 

Cu propunerea de directivă de la punctul 9.e al ordinii de zi, comisia a fost 

sesizată pentru verificarea respectării principiului subsidiarităţii. 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 26 deputaţi din totalul de 30 deputaţi 

membri ai comisiei. 

La dezbaterile asupra proiectului de directivă au participat, în calitate de 

invitaţi, specialişti din cadrul Ministerului Mediului şi Pădurilor sub conducerea domnului 

secretar de stat Anton Marin . 

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de directivă a luat cuvântul domnul 

deputat Alin Trăşculescu.  

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

Comisiei pentru afaceri europene şi Departamentului pentru Afaceri Europene, un proces 

verbal prin care se constată că propunerea de directivă respectă principiul subsidiarităţii. 

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

pentru aviz la Comisia pentru buget, finanţe şi bănci. 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 26 deputaţi din totalul de 30 deputaţi 

membri ai comisiei. 

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege a luat cuvântul domnul 

deputat Alin Trăşculescu.  

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

favorabilă a proiectului de lege în forma iniţiatorului. 

 

Intrucât punctele de pe ordinea de zi propuse spre dezbatere în comisie au 

fost epuizate, domnul preşedinte de şedinţă Alin Trăşculescu sistează lucrările şedinţei. 

 

II. Şedinţa comisiei din data de 29.09.2011 a avut loc la nivel de raportori. 

 

 

SECRETAR, 

 Mircea Marin 

 

 

 

 


