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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

CAMERA  DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru industrii si servicii 

 
 

           Bucureşti, 12.09.2008 
 

 

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
pentru şedinţele din 9 şi 10 septembrie 2008 

 

 

  I. Comisia pentru industrii şi servicii şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 9 şi 10 

septembrie 2008, cu următoarea ordine de zi: 

1. Propunere legislativă pentru completarea art.237 din Legea nr. 31/1990 

privind societăţile comerciale, republicată (PLx 188/2008) 

2. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.6/2008 pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.457/2004 privind publicitatea şi sponsorizarea pentru 

produsele din tutun (PLx 233/2008) 

3. Propunere legislativă privind pescuitul şi acvacultura (PLx 398/2008) 

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

nr.23/2008 privind pescuitul şi acvacultura (PLx 363/2008) 

5. Propunere legislativă privind Statutul personalului aeronautic tehnic din 

aviaţia civilă din România (PLx 411/2008) 

6. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.92/2007 a 

serviciilor de transport public local (PLx 413/2008) 

7. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice (PLx 268/2008) 

8. Propunere legislativă pentru completarea art.3 din Ordonanţa Guvernului 

nr.15/2002 privind introducerea tarifului de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din 

România (PLx 314/2007) 

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

nr.157/2007 pentru modificarea şi completarea ordonanţei Guvernului nr.15/2002 pentru 

introducerea tarifului de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România (PLx 117/2008) 

10. Proiect de Lege privind auditul de securitate în domeniul aviaţiei civile (PLx 

401/2008) 
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11. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 

nr.99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, republicată (PLx 

184/2008) 

12. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.15 alin.(1) din 

Legea nr.346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii 

(PLx 280/2008) 

 

La lucrările comisiei au fost prezenţi: 

1. Dep.Iancu Iulian – PSD - Preşedinte 

2. Dep.Antal Istvan – UDMR – Vicepreşedinte 

3. Dep.Ciopraga Mircea – PNL – Vicepreşedinte 

4. Dep.Petrea Constantin – PD-L – Secretar 

5. Dep.Vasile Aurelia – PSD – Secretar 

6. Dep.Bivolaru Ioan – PSD 

7. Dep.Boagiu Anca-Daniela  - PD-L 

8. Dep.Boureanu Cristian Alexandru – PD-L 

9. Dep.Dragomir Dumitru – PRM 

10.Dep.Hanganu Romeo Octavian – Fără apartenenţă la un grup parlamentar 

11.Dep.Ibram Iusein – Minorităţi Naţionale 

12.Dep.Lefter Ioan Silviu – PNL 

13.Dep.Manolescu Oana – Minorităţi Naţionale 

14. Dep.Micle Ioan Radu - PNL 

15.Dep.Mihei Andrian Sirojea – PNL 

16.Dep.Mironescu Laureanţiu – PD-L 

17.Dep.Momanu Corneliu – PD-L 

18.Dep.Piteiu Marcel Adrian – PD-L 

19.Dep.Pop Claudiu Adrian – PSD 

20.Dep.Popescu Ioan Dan – PC 

21.Dep.Rusu Liviu Alin - PSD 

22.Dep.Sanda Victor – PSD 

 

II. 

Şedinţele comisiei au fost conduse de domnul preşedinte, în conformitate cu 

ordinea de zi, care a fost aprobată în unanimitate. 

Cu propunerea legislativă de la punctul 1 al ordinii de zi, comisia a fost sesizată  

spre dezbatere şi avizare pentru Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi. 
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La lucrările comisiei au fost prezenţi 22 deputaţi din totalul de 23 membri ai 

comisiei. 

La dezbaterile asupra propunerii legislative a participat, în calitate de invitată, 

de la Ministerul Justiţiei, doamna Claudia Roşianu – consilier al ministrului justiţiei.   

În cadrul dezbaterilor asupra propunerii legislative au luat cuvântul domniii 

deputaţi: Iulian Iancu, Mircea Ciopraga, Ioan Bivolaru, Constantin Petrea, Ioan Lefter, 

Corneliu Momanu, Andrian Mihei, Alin Rusu, Ioan Micle, Victor Sanda şi doamna deputat 

Aurelia Vasile. 

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

favorabilă a propunerii legislative în forma propusă de iniţiator. 

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

pentru dezbatere şi avizare pentru Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în 

masă. 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 22 deputaţi din totalul de 23 membri ai 

comisiei. 

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

specialişti din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) domnul 

Gheorghe Ciubotaru – vicepreşedinte, precum şi de la Japan Tabacco Int. domnul Ovidiu 

Cernei – director şi doamna Mirela Eneşel – director.   

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege au luat cuvântul domnii 

deputaţi Iulian Iancu, Mircea Ciopraga, Ioan Bivolaru, Constantin Petrea, Ioan Lefter, 

Corneliu Momanu, Andrian Mihei, Alin Rusu, Ioan Micle, Victor Sanda şi doamna deputat 

Aurelia Vasile. 

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

examinării proiectului de lege pentru următoarea şedinţă a comisiei, la care să participe şi 

reprezentanţii Ministerului Sănătăţii Publice. 

Cu propunerea legislativă de la punctul 3 al ordinii de zi, comisia a fost sesizată 

pentru dezbatere şi avizare pentru Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie 

alimentară şi servicii specifice. 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 22 deputaţi din totalul de 23 membri ai 

comisiei. 

La dezbaterile asupra propunerii legislative a participat, în calitate de invitat, de 

la Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură (ANPA) domnul Ştefan Gheorghe – 

preşedinte.   

În cadrul dezbaterilor asupra propunerii legislative au luat cuvântul domnii 

deputaţi: Iulian Iancu, Mircea Ciopraga, Ioan Bivolaru, Constantin Petrea, Ioan Lefter, 
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Corneliu Momanu, Andrian Mihei, Alin Rusu, Ioan Micle, Victor Sanda şi doamna deputat 

Aurelia Vasile. 

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

propunerii legislative, deoarece prevederile din această iniţiativă legislativă au fost cuprinse 

în proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.23/2008 

privind pescuitul şi acvacultura. 

Cu proiectul de lege de la punctul 4 al ordinii de zi, comisia a fost sesizată spre 

dezbatere şi avizare pentru Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 

servicii specifice şi Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 

ecologic. 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 22 deputaţi din totalul de 23 membri ai 

comisiei. 

La dezbaterile asupra propunerii legislative a participat, în calitate de invitat, de 

la Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură (ANPA) domnul Ştefan Gheorghe – 

preşedinte.   

În cadrul dezbaterilor asupra propunerii legislative au luat cuvântul domnii 

deputaţi: Iulian Iancu, Mircea Ciopraga, Ioan Bivolaru, Constantin Petrea, Ioan Lefter, 

Corneliu Momanu, Andrian Mihei, Alin Rusu, Ioan Micle, Victor Sanda şi doamna deputat 

Aurelia Vasile. 

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

favorabilă a proiectului de lege. 

Cu propunerea legislativă de la punctul 5 al ordinii de zi, comisia a fost sesizată 

pentru dezbatere în fond împreună cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi. 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 22 deputaţi din totalul de 23 membri aii 

comisiei. 

La dezbaterile asupra propunerii legislative a participat, în calitate de invitat, din 

cadrul Ministerului Transporturilor domnul Florea Dobre – inspector de securitate aeronautică 

din cadrul Direcţiei generale de Aviaţie Civilă. 

În cadrul dezbaterilor asupra propunerii legislative au luat cuvântul domnii 

deputaţi: Iulian Iancu, Mircea Ciopraga, Ioan Bivolaru, Constantin Petrea, Ioan Lefter, 

Corneliu Momanu, Andrian Mihei, Alin Rusu, Ioan Micle, Victor Sanda şi doamna deputat 

Aurelia Vasile. 

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

camerei Deputaţilor respingerea propunerii legislative. 

Cu propunerea legislativă de la punctul 6 al ordinii de zi, comisia a fost sesizată 

spre dezbatere în fond împreună cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi. 
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La lucrările comisiei au fost prezenţi 22 deputaţi din totalul de 23 membri ai 

comisiei. 

La dezbaterile asupra propunerii legislative au participat, în calitate de invitaţi, 

specialişti din cadrul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative doamna Niculina 

Badea şi domnul Nicu Crăcea – comisari şefi la Inspectoratul General al Poliţiei Române – 

Direcţia Poliţiei Rutiere. 

În cadrul dezbaterilor asupra propunerii legislative au luat cuvântul domnii 

deputaţi: Iulian Iancu, Mircea Ciopraga, Ioan Bivolaru, Constantin Petrea, Ioan Lefter, 

Corneliu Momanu, Andrian Mihei, Alin Rusu, Ioan Micle, Victor Sanda şi doamna deputat 

Aurelia Vasile. 

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

plenului Camerei Deputaţilor respingerea propunerii legislative. 

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

pentru dezbatere în fond împreună cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi. 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 22 deputaţi din totalul de 23 membri ai 

comisiei. 

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

specialişti din cadrul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative doamna Niculina 

Badea şi domnul Nicu Crăcea – comisari şefi la Inspectoratul General al Poliţiei Române – 

Direcţia Poliţiei Rutiere. 

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege au luat cuvântul domnii 

deputaţi: Iulian Iancu, Mircea Ciopraga, Ioan Bivolaru, Constantin Petrea, Ioan Lefter, 

Corneliu Momanu, Andrian Mihei, Alin Rusu, Ioan Micle, Victor Sanda şi doamna deputat 

Aurelia Vasile. 

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

plenului Camerei Deputaţilor respingerea proiectului de lege, deoarece prevederile din 

acesta se vor prelua în proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernuluii 

nr.69/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice. 

În continuare, şedinţa comisiei a fost condusă de domnul vicepreşedinte Mircea 

Ciopraga, în conformitate cu ordinea de zi aprobată. 

Cu propunerea legislativă de la punctul 8 al ordinii de zi, comisia a fost sesizată 

pentru dezbatere în fond. 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 22 deputaţi din totalul de 23 membri ai 

comisiei. 
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La dezbaterile asupra propunerii legislative au participat, în calitate de invitaţi, 

specialişti din cadrul Ministerului Transporturilor: domnii Valentin Dina şi Florin Buzatu – 

consilieri la Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale, doamna Carmen Pop – 

consilier din Ministerul Transporturilor, precum şi de la Ministerul Economiei şi Finanţelor 

doamna Mariana Niţu – consilier. 

În cadrul dezbaterilor asupra propunerii legislative au luat cuvântul domnii 

deputaţi: Mircea Ciopraga, Ioan Bivolaru, Constantin Petrea, Ioan Lefter, Corneliu Momanu, 

Andrian Mihei, Alin Rusu, Ioan Micle, Victor Sandală, doamnele deputat Aurelia Vasile şi 

Oana Manolescu. 

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

plenului Camerei Deputaţilor respingerea propunerii legislative. 

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

pentru dezbatere în fond. 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 22 deputaţi din totalul de 23 membri ai 

comisiei. 

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

specialişti din cadrul Ministerului Transporturilor: domnii Valentin Dina şi Florin Buzatu – 

consilieri la Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale, doamna Carmen Pop şi 

Valentin Tănase – consilieri Ministerul Transporturilor, precum şi de la Ministerul Economiei 

şi Finanţelor doamna Mariana Niţu – consilier. 

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege au luat cuvântul domnii 

deputaţi: Mircea Ciopraga, Ioan Bivolaru, Constantin Petrea, Ioan Lefter, Corneliu Momanu, 

Andrian Mihei, Alin Rusu, Ioan Micle, Victor Sanda, doamnele deputat Aurelia Vasile şi Oana 

Manolescu. 

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

examinării proiectului de lege pentru următoarea şedinţă a comisiei la care să participe şi 

domnul director general al Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale.. 

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

pentru dezbatere în fond. 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 22 deputaţi din totalul de 23 membri ai 

comisiei. 

La dezbaterile asupra proiectului de lege a participat, în calitate de invitat, din 

cadrul Ministerului Transporturilor domnul Florin Dobre – insepctor de securitate aeronautică 

din Direcţia Generală de Aviaţie Civilă. 

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege au luat cuvântul domnii 

deputaţi: Mircea Ciopraga, Ioan Bivolaru, Constantin Petrea, Ioan Lefter, Corneliu Momanu, 
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Andrian Mihei, Alin Rusu, Ioan Micle, Victor Sandală, doamnele deputat Aurelia Vasile şi 

Oana Manolescu. 

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

examinării proiectului de lege în următoarea şedinţă a comisiei. 

Cu proiectul de lege de la punctul 11 al ordinii de zi, comisia a fost sesizată 

pentru dezbatere în fond. 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 22 deputaţi din totalul de 23 membri ai 

comisiei. 

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

specialişti din cadrul Ministerului pentru IMM, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale domnul 

Csaba Jozsef – director general, de la Ministerul Economiei şi Finanţelor doamna marioara 

Niţu – consilier, precum şi de la Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor domnul Gheorghe 

Ciubotaru – vicepreşedinte. 

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege au luat cuvântul domnii 

deputaţi: Mircea Ciopraga, Ioan Bivolaru, Constantin Petrea, Ioan Lefter, Corneliu Momanu, 

Andrian Mihei, Alin Rusu, Ioan Micle, Victor Sandală, doamnele deputat Aurelia Vasile şi 

Oana Manolescu. 

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

plenului Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de lege în forma adoptată de Senat. 

Cu propunerea legislativă de la punctul 12 al ordinii de zi, comisia a fost 

sesizată pentru dezbatere în fond. 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 22 deputaţi din totalul de 23 membri ai 

comisiei. 

La dezbaterile asupra propunerii legislative a participat, în calitate de invitat,  

din cadrul Ministerului pentru IMM, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale domnul Csaba Jozsef 

– director general. 

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege au luat cuvântul domnii 

deputaţi: Mircea Ciopraga, Ioan Bivolaru, Constantin Petrea, Ioan Lefter, Corneliu Momanu, 

Andrian Mihei, Alin Rusu, Ioan Micle, Victor Sandală, doamnele deputat Aurelia Vasile şi 

Oana Manolescu. 

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

plenului Camerei Deputaţilor respingerea propunerii legislative. 

La finalul şedinţei comisiei, domnul deputat Mihei Andrian a solicitat pentru 

următoarea şedinţă, în care se va reexamina raportul comisiei asupra propunerii legislative 

pentru modificarea ordonanţei Guvernului nr.22/1999 şi asupra proiectului de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.86/2007 pentru modificarea şi completarea 
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Ordonanţei Guvernului nr.22/1999 privind administrarea porturilor şi a căilor navigabile, 

precum şi desfăşurarea activităţilor de transport naval în porturi şi pe căi navigabile, să 

participe la dezbateri, în calitate de invitaţi, reprezentanţi din cadrul Asociaţiei Patronale a 

Operatorilor Portuari Constanţa şi din Asociaţia Agenţilor şi brokerilor de nave din România. 

Ordinea de zi fiind epuizată, domnul preşedinte declară închise lucrările 

Comisiei pentru industrii şi servicii. 

 

 
 
 
 
 

SECRETAR, 
Aurelia Vasile 
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