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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
CAMERA  DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru industrii si servicii 
         

        

                                                                                                          Bucureşti, 5.03.2012 

 

 

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 

din săptămâna 27 februarie – 1 martie  2012 

 

 

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

29 februarie şi 1 martie  2012 cu următoarea ordine de zi: 

1. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.296/2004 

privind Codul Consumului, a Ordonanţei Guvernului nr.99/2000 privind comercializarea 

produselor şi serviciilor pe piaţă şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.97/2001 

privind reglementarea producţiei, circulaţiei şi comercializării alimentelor (P.L.x 583/2011). 

2. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.20/2011 

pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.54/2002 privind constituirea şi 

menţinerea stocurilor minime de siguranţă pentru ţiţei şi produse petroliere (P.L.x 

626/2011). 

3. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.7/2010 

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.43/1997 privind regimul 

drumurilor (P.L.x 166/2010). 

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

nr.55/2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale 

a Căilor Ferate Române (P.L.x 551/2011). 

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

nr.21/2011 privind unele măsuri pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului de 

supraveghere  (P.L.x 198/2011). 

6. Propunere legislativă privind exercitarea profesiei de inginer constructor 

cu drept de liberă practică, precum şi înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Camerei 

Inginerilor din domeniul Construcţiilor din România (P.L.x 715/2010). 

7. Diverse. 
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La lucrările comisiei din 28 şi 29 februarie şi 1 martie au fost prezenţi: 

1. Dep.Bostan Emil – Progresist – Vicepreşedinte  

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

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

4. Dep.Antal Istvan – UDMR  

5. Dep.Balcan Viorel – PD-L 

6. Dep.Boureanu Cristian Alexandru – PD-L 

                     7. Dep.Ionescu George – PD-L  

8. Dep.Jolţa Nicolae – PD-L 

                     9. Dep. Leşe Doru Braşoan – PD-L 

 10. Dep.Manolescu Oana – Minorităţi 

11. Dep.Mazilu Constantin – Progresist 

          12. Dep. Negruţ Clement – PD-L 

13. Dep. Olosz Gergely – UDMR 

14. Dep. Păduraru Nicuşor – PD-L 

        15. Dep.Roman Gheorghe – PD-L 

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

            

                     La lucrările şedinţei au fost în protest parlamentar: 

1. Dep.Iancu Iulian – PSD – Preşedinte 

2. Dep.Brătianu Matei Radu – PSD 

3. Dep.Chiriţă Dumitru – PSD 

 

La lucrările şedinţei au lipsit: 

1. Dep.Negoiţă Robert Sorin - PSD – Vicepreşedinte 

2. Dep.Adomniţei Cristian Mihai – PNL – Secretar  

3. Dep.Bode Lucian – PD-L 

                     4. Dep.Dolineaschi Andrei – PSD  

5. Dep. Fenechiu Relu – PNL  

  6. Dep. Martin Eduard Stelian - PSD 

  7. Dep.Petrescu Cristian – PD-L 

  8. Dep.Potor - Călin PNL  

  9. Dep.Rizea Cristian – PSD 

         10. Dep. Tătaru Florin Cristian _ PSD  

         11. Dep.Ţîmpău Radu Bogdan – PNL 
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II Şedinţa comisiei din data de 28.02.2012 a fost condusă de domnul  

preşedinte de şedinţă Alin Silviu Trăşculescu, care constată că există cvorum, respectiv 

sunt prezenţi 16 deputaţi din totalul de 30 deputaţi membri ai comisiei, 3 deputaţi fiind în 

protest parlamentar, iar 11 fiind absenţi, şi propune comisiei dezbaterea proiectelor de 

lege înscrise pe Ordinea de zi, cu includerea la punctul 7 a următoarelor proiecte de  

lege: 

7.1 Propunere de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de 

instituire a mecanismului Conectarea Europei (COM (2011) 665); 

7.2 Propunere de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului 

privind orientări pentru infrastructuri energetice transeuropene şi de abrogare a Deciziei 

nr.1364/2006/CE (COM (2011) 658); 

7.3 Propunere de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind 

achiziţiile efectuate de entităţi care îşi desfăşoară activitatea în sectoarele apei, energiei, 

transporturilor şi serviciilor poştale (COM (2011) 895); 

7.4  Propunere de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind 

Propunere de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind achiziţiile publice 

(COM (2011) 896); 

7.5 Propunere de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind 

Propunere de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind atribuirea 

contractelor de concesiune (COM (2011) 897); 

7.6 Raport asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei 

Guvernului nr.6/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.265/2008 privind auditul 

de siguranţă rutieră (P.L.x 165/2010), iar membrii comisiei aprobă în unanimitate.        

 

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

fond. 

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

Concurenţei şi ai Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor.  

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege au luat cuvântul domnii 

deputaţi: Alin Silviu Trăşculescu, Istvan Antal şi Nicuşor Păduraru.  

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, în unanimitate 

respingerea proiectului de lege. 

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

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

Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri şi ai Administraţiei Naţionale a Rezervelor 

de Stat şi Probleme Speciale. 

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege a luat cuvântul domnul 

deputat Alin Silviu Trăşculescu.  

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

proiectului de lege cu amendamente admise. 

Cu proiectul de lege de la punctul 3 de pe ordinea de zi, comisia a fost 

sesizată în fond. 

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

Transporturilor şi Infrastructurii sub conducerea domului secretar de stat Eusebiu Pistru şi 

ai Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale. 

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege au luat cuvântul domnii 

deputaţi: Alin Silviu Trăşculescu, Nicuşor Păduraru şi Istvan Antal.  

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au dezbătut raportul cu 

amendamente până la art.21 şi au hotărât continuarea dezbaterii în săptămâna 

următoare pentru definitivarea unor amendamente la nivel de raportori. 

Cu proiectul de lege de la punctul 4 de pe ordinea de zi, comisia a fost 

sesizată în fond. 

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

Transporturilor şi Infrastructurii sub conducerea domului secretar de stat Eusebiu Pistru.  

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege a luat cuvântul domnul 

deputat Alin Silviu Trăşculescu.  

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

proiectului de lege în forma aprobată de Senat. 

Cu proiectul de lege de la punctul 5 de pe ordinea de zi, comisia a fost 

sesizată în fond. 

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege a luat cuvântul domnul 

deputat Alin Silviu Trăşculescu.  

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

dezbaterii pentru următoarea săptămână la cererea iniţiatorului. 

Cu propunerea legislativă de la punctul 6 de pe ordinea de zi, comisia a fost 

sesizată în fond. 

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

Dezvoltării Regionale şi Turismului sub conducerea domnului secretar de stat Eugen 

Curteanu. 
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În cadrul dezbaterilor asupra propunerii legislative a luat cuvântul domnul 

deputat Alin Silviu Trăşculescu.  

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

dezbaterii pentru următoarea săptămână la solicitarea Ministerului Dezvoltării Regionale 

şi Turismului. 

Cu propunerea de regulament de la punctul 7.1, comisia a fost sesizată 

pentru examinarea fondului. 

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

Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei.  

În cadrul dezbaterilor asupra propunerii de regulament a luat cuvântul 

domnul deputat Alin Silviu Trăşculescu.  

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

unui proiect de opinie. 

Cu propunerea de regulament de la punctul 7.2, comisia a fost sesizată 

pentru examinarea fondului. 

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

Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei.  

În cadrul dezbaterilor asupra propunerii de regulament a luat cuvântul 

domnul deputat Alin Silviu Trăşculescu.  

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

unui proiect de opinie. 

Cu propunerile de directive de la punctele 7.3-7.5, comisia a fost sesizată 

pentru verificarea principiului subsidiarităţii. 

Cu proiectul de lege de la punctul 7.6, comisia a fost sesizată pentru 

întocmirea unui raport suplimentar. 

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

Transporturilor şi Infrastructurii sub conducerea domului secretar de stat Eusebiu Pistru.  

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege au luat cuvântul domnii 

deputaţi: Alin Silviu Trăşculescu şi Istvan Antal.  

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

unui raport suplimentar de adoptare. 

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

Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice.  

În cadrul dezbaterilor asupra propunerilor de directive au luat cuvântul 

domnii deputaţi: Alin Silviu Trăşculescu, Istvan Antal, Olosz Gergely şi George Ionescu. 



 6

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

adoptarea unui proces verbal prin care se constată că propunerile de directive respectă 

principiul subsidiarităţii.  

La punctul „7 Diverse”, domnul preşedinte de şedinţă Alin Silviu Trăşculescu 

dă cuvântul domnului deputat Istvan Antal care solicită invitarea la comisie a conducerii 

Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice pentru 

clarificarea unor aspecte legate de aplicarea legii în materie de achiziţii publice.  

În cadrul dezbaterilor asupra propunerii menţionate mai sus, pe marginea 

căreia au luat  cuvântul domnii deputaţi: Alin Silviu Trăşculescu, Istvan Antal, Olosz 

Gergely şi George Ionescu, membrii comisiei au hotărât în unanimitate să se facă 

demersurile necesare pentru organizarea acestei întâlniri la comisie.  

 

II. Şedinţele comisiei din datele de 29 februarie şi 1 martie au avut loc la 

nivel de raportori.  

 

 

 

 

 
SECRETAR, 

 Mircea Marin                                    


