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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

CAMERA  DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru industrii si servicii 

 
             Bucureşti, 27.11.2006 
 
 

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
pentru şedinţa din 22 noiembrie 2006 

 
 
 

  I. Comisia pentru industrii şi servicii şi-a desfăşurat lucrările în ziua de  
22 noiembrie 2006, cu următoarea ordine de zi: 
  

1. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.73/2006 pentru prorogarea termenului de aplicare a dispoziţiilor 
art.70 alin.(2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 109/2005 privind 
transporturile rutiere (P.L.x 823/2006). 
  2. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.38/2006 
pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor 
(P.L.x 841/2006). 

3. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.50/2006 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei 
Naţionale pentru Locuinţe (P.L.x 838/2006). 

4. Propunere legislativă privind modificarea alin.(1), (4) şi (5) ale art.5 
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de 
reglementare a pieţei pe filiera cerealelor şi a produselor procesate din cereale 
(P.l.x 847/2006). 

5. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii cooperaţiei 
agricole nr.566/2004 (P.L.x 845/2006). 

6. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 
54/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.214/2000 privind unele măsuri pentru execuţia lucrărilor de reabilitare a Grupului 
nr.1 din Centrala Termoelectrică Mintia – Deva (P.L.x 764/2006). 

7. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.31/2006 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.11/2003 privind 
gestionarea combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive, inclusiv 
depozitarea definitivă (P.L.x 743/2006) 

8. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.61/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.78/2000 privind regimul deşeurilor (P.L.x 816/2006) 
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9. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii patronatelor 
nr.356/2001 (P.L.x 610/2006) 

10. Propunere legislativă privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru 
Turism, în subordinea Guvernului României (P.l.x 674/2006) 

 
 
La lucrările comisiei din 22 noiembrie 2006 au fost prezenţi: 
1.  Dep.Iancu Iulian – PSD - Preşedinte 
2.  Dep.Antal Istvan – UDMR – Vicepreşedinte  
3.  Dep.Uioreanu Horea – PNL (a înlocuit pe domnul deputat Ciopraga 
Mircea – PNL – Vicepreşedinte) 
4.  Dep.Petrea Constantin – PD – Secretar 
5.  Dep.Vasile Aurelia – PSD – Secretar 
6.  Dep.Bivolaru Ioan – PSD  
7.  Dep.Miuţescu Adrian (a înlocuit pe domnul deputat Boureanu  
Cristian – PNL) 
8.  Dep.Buzatu Dan Horaţiu - PNL 
9.  Dep.Eserghep Gelil – PRM 
10. Dep.Hanganu Romeo Octavian – PC 
11. Dep.Ibram Iusein – Minorităţi Naţionale 
12. Dep.Manolescu Oana – Minorităţi Naţionale 
13. Dep.Mihei Andrian Sirojea – PNL 
14.Dep.Mironescu Laurenţiu – PD 
15.Dep.Momanu Corneliu – PNL 
16.Dep.Niţulescu Teodor – PSD 
17.Dep.Pop Claudiu Adrian – PSD 
18.Dep.Popescu Ioan Dan – PC  
19.Dep.Sanda Victor – PSD 
 
La lucrările comisiei au fost absenţi: 
1. Dep.Bărbuleţiu Tiberiu - PNL 
2. Dep.Boagiu Anca Daniela – PD 
3. Dep.Dragomir Dumitru – PRM 
 
 
Ordinea de zi a fost adoptată în unanimitate. 
 
II. 

 
  Cu proiectul de lege de la punctul 1 al ordinii de zi, comisia a fost 
sesizată în fond. 
  La lucrările comisiei au fost prezenţi 19 deputaţi din totalul de 22 
deputaţi membri ai comisiei. 
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  La dezbateri au participat specialişti din Ministerul Administraţiei şi 
Internelor. 
  La examinarea proiectului de lege au luat cuvântul doamna deputat 
Aurelia Vasile şi domnii deputaţi Romeo Hanganu, Corneliu Momanu şi Teodor 
Niţulescu care au subliniat necesitatea adoptării proiectului de lege, având în vedere 
că prin acest act normativ se asigură continuitatea serviciului de transport public de 
persoane între municipiul Bucureşti şi localităţile din judeţul Ilfov. 
  În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât să propună plenului 
Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului în forma adoptată de Senat. 
 
  Cu proiectul de lege de la punctul 2 al ordinii de zi, comisia a fost 
sesizată în fond. 
  La lucrările comisiei au fost prezenţi 19 deputaţi din totalul de 22 
deputaţi membri ai comisiei. 
  La dezbateri au participat specialişti din Ministerul Transporturilor, 
Construcţiilor şi Turismului sub conducerea domnului secretar de stat Ioan 
Andreica. 
  În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul doamna deputat Aurelia Vasile şi 
domnii deputaţi Iulian Iancu, Andrian Mihei, Constantin Petrea, Iusein Ibram şi 
Corneliu Momanu care au propus modificarea textelor adoptate de Senat, pentru 
stabilirea certă a obligaţiilor ce revin autorităţilor publice locale şi Companiei 
Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România în realizarea proiectelor 
prioritate de dezvoltare a infrastructurii rutiere. 
  În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât cu majoritate de 
voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de lege cu 
amendamente admise şi amendamente respinse. 
 
  Cu proiectul de lege de la punctul 3 al ordinii de zi, comisia a fost 
sesizată pentru aviz la Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului 
şi echilibru ecologic. 
  La lucrările comisiei au fost prezenţi 19 deputaţi din totalul de 22 
deputaţi membri ai comisiei. 
  La dezbateri au participat specialişti din Ministerul Transporturilor, 
Construcţiilor şi Turismului sub conducerea domnului secretar de stat Ioan 
Andreica. 
  La dezbateri au participat domnii deputaţi Iulian Iancu, Romeo 
Hanganu, Corneliu Momanu, Iusein Ibram, Andrian Mihei, Constantin Petrea şi 
Teodor Niţulescu. 
  În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de 
voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege în forma adoptată de Senat. 
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  Cu propunerea legislativă de la punctul 4 al ordinii de zi, comisia a fost 
sesizată pentru aviz la Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară 
şi servicii specifice. 
  La lucrările comisiei au fost prezenţi 19 deputaţi din totalul de 22 
deputaţi membri ai comisiei. 
  Întrucât iniţiatorul propunerii legislative şi reprezentanţii Ministerului 
Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale nu au fost prezenţi la dezbateri, deşi au 
fost invitaţi, membrii comisiei au hotărât ca dezbaterile să fie amânate pentru 
următoarea şedinţă a comisiei. 
 
  Cu proiectul de lege de la punctul 5 al ordinii de zi, comisia a fost 
sesizată pentru aviz la Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară 
şi servicii specifice. 
  La lucrările comisiei au fost prezenţi 19 deputaţi din totalul de 22 
deputaţi membri ai comisiei. 
  La dezbateri a participat unul din iniţiatorii propunerii legislative. 
  În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul deputaţii Iulian Iancu, Romeo 
Hanganu, Ioan Bivolaru, Aurelia Vasile, Corneliu Momanu, Ibram Iusein, Andrian 
Mihei şi Constantin Petrea care au făcut propuneri pentru completarea proiectului de 
lege. 
  În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât să avizeze favorabil 
proiectul de lege cu amendamente admise. 
 
  Cu proiectul de lege de la punctul 6 al ordinii de zi, comisia a fost 
sesizată în fond. 
  La lucrările comisiei au fost prezenţi 19 deputaţi din totalul de 22 
deputaţi membri ai comisiei. 
  La examinarea proiectului de lege au participat specialişti din 
Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Economiei şi Comerţului. 
  În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul deputaţii Iulian Iancu, Ioan 
Bivolaru, Aurelia Vasile şi Corneliu Momanu. 
  În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât să propună plenului 
Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de lege în forma adoptată de Senat. 
 

Cu proiectul de lege de la punctul 7 al ordinii de zi, comisia a fost 
sesizată în fond. 
  La lucrările comisiei au fost prezenţi 19 deputaţi din totalul de 22 
deputaţi membri ai comisiei. 

La examinarea proiectului de lege au participat specialişti din Comisia 
Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare şi de la Agenţia Naţională pentru 
Deşeuri Radioactive sub conducerea domnului preşedinte Gheorghe Ioniţă. De 
asemenea, la lucrări a participat şi domnul deputat Emilian Frâncu în calitate de 
autor al unor amendamente. 
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În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul domnii deputaţi Iulian Iancu, 
Ioan Bivolaru, Andrian Mihei, Corneliu Momanu şi Constantin Petrea care au 
menţionat că nu sunt suficient de clare problemele legate de finanţarea activităţilor şi 
nici atribuţiile titularilor de autorizaţii. 

Întrucât la dezbateri nu au fost prezenţi specialişti din Ministerul 
Economiei şi Comerţului, Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Mediului şi 
Gospodăririi Apelor, membrii comisiei au hotărât ca examinarea proiectului de lege 
să fie continuată la nivel de raportori împreună cu reprezentanţii ministerelor sus-
menţionate. 

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

sesizată pentru aviz la Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului 
şi echilibru ecologic. 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 19 deputaţi din totalul de 22 
deputaţi membri ai comisiei. 

La examinarea proiectului de lege au participat specialişti din 
Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor şi din Ministerul Integrării Europene. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât să avizeze favorabil 
proiectul de lege cu amendamente admise. 
   

Cu proiectul de lege de la punctul 9 al ordinii de zi, comisia a fost 
sesizată în fond. 
  La lucrările comisiei au fost prezenţi 19 deputaţi din totalul de 22 
deputaţi membri ai comisiei. 
  În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât ca acestea să fie 
continuate în şedinţa următoare a comisiei pentru a dezbate raportul preliminar 
întocmit de raportorii desemnaţi sub coordonarea domnului deputat Ioan Bivolaru. 
 

Cu propunerea legislativă de la punctul 10 al ordinii de zi, comisia a 
fost sesizată în fond. 
  La lucrările comisiei au fost prezenţi 19 deputaţi din totalul de 22 
deputaţi membri ai comisiei. 
  Conform deciziei plenului Camerei Deputaţilor din şedinţa din data de 
9 noiembrie 2006, membrii comisiei au reexaminat propunerea legislativă şi au 
hotărât să propună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea propunerii legislative în 
forma prezentată de iniţiator. 

 
 
 

SECRETAR, 
 

Aurelia Vasile 


