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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

CAMERA  DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru industrii si servicii 

 
 

           Bucureşti, 06.10.2008 
 

 
SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 

pentru şedinţele din 30 septembrie şi 1 octombrie 2008 
 

 

  I. Comisia pentru industrii şi servicii şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 30 

septembrie şi 1 octombrie 2008, cu următoarea ordine de zi: 

 

1. Proiect de Lege pentru modificarea art. 3 din Legea gazelor nr. 351/2004 

(PLx 13/2008) – ordine de zi suplimentară. 

1. Propunere legislativă privind Statutul Controlorului Civil de trafic aerian din 

România (Plx 844/2007) 

2. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.26 din Legea 

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

281/2008) 

3. Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.365/2006 pentru 

reglementarea unor măsuri privind exercitarea comerţului în unele zone publice (Plx 

311/2008) 

4. 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 (PLx 

248/2008) 

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

nr.92/2007 pentru modificarea şi completarea Legii serviciului de salubrizare a localităţilor 

nr.101/2006 (PLx 736/2007) 

6. Proiect de Lege privind auditul de siguranţă rutieră (PLx 408/2007) 

7. Diverse  
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La lucrările comisiei din 30 septembrie 2008 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.Hanganu Romeo Octavian – Fără apartenenţă la un grup parlamentar 

9.Dep.Ibram Iusein – Minorităţi Naţionale 

10.Dep.Lefter Ioan Silviu – PNL 

11. Dep.Manolescu Oana – Minorităţi Naţionale 

12.Dep.Micle Ioan Radu - PNL 

13.Dep.Mihei Andrian Sirojea – PNL 

14.Dep.Mironescu Laureanţiu – PD-L 

15.Dep.Momanu Corneliu – PD-L 

16.Dep.Piteiu Marcel Adrian – PD-L 

17.Dep.Pop Claudiu Adrian – PSD 

18.Dep.Popescu Ioan Dan – PC 

19.Dep.Rusu Liviu Alin - PSD 

20.Dep. Sanda Victor – PSD 

21. Dep.Cristea Ioan – PNL (a înlocuit pe domnul deputat Zamfir Gabriel Sorin 

– PNL) 

 

La lucrările comisiei au fost absenţi: 

1.Dep.Boureanu Cristian Alexandru – PD-L 

2. Dep.Dragomir Dumitru – Fără apartenenţă la un grup parlamentar 

 

La lucrările comisiei din 1 octombrie 2008 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 
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8. Dep.Dragomir Dumitru – Fără apartenenţă la un grup parlamentar 

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

10.Dep.Ibram Iusein – Minorităţi Naţionale 

11.Dep.Lefter Ioan Silviu – PNL 

12. Dep.Manolescu Oana – Minorităţi Naţionale 

13.Dep.Micle Ioan Radu - PNL 

14.Dep.Mihei Andrian Sirojea – PNL 

15.Dep.Mironescu Laureanţiu – PD-L 

16.Dep.Momanu Corneliu – PD-L 

17.Dep.Piteiu Marcel Adrian – PD-L 

18.Dep.Pop Claudiu Adrian – PSD 

19.Dep.Popescu Ioan Dan – PC 

20.Dep.Rusu Liviu Alin - PSD 

21.Dep. Sanda Victor – PSD 

22. Dep.Cristea Ioan – PNL (a înlocuit pe domnul deputat Zamfir Gabriel Sorin 

– PNL) 

 

La lucrările comisiei au fost absenţi: 

1.Dep.Boureanu Cristian Alexandru – PD-L 

 

II. 

Şedinţa comisiei din 30 septembrie 2008 a fost condusă de domnul preşedinte 

Iulian Iancu, în conformitate cu ordinea de zi, care a fost aprobată în unanimitate. 

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

sesizată pentru dezbatere în fond, în procedură de urgenţă.  

La lucrările comisiei au fost prezenţi 21 deputaţi din totalul de 23 membri ai 

comisiei. 

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege au luat cuvântul domnii 

deputaţi: Iulian Iancu, Istvan Antal, Ioan Bivolaru, Corneliu Momanu, Marcel Piteiu, Victor 

Sanda, Constantin Petrea, Alin Rusu, Ioan Micle, Andrian Mihei, Ioan Cristea şi doamna 

deputat Aurelia Vasile. 

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

propună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de lege în forma prezentată de 

Senat. 

Şedinţa comisiei din 1 octombrie 2008 a fost condusă de domnul 

vicepreşedinte Istvan Antal, în conformitate cu ordinea de zi aprobată în unanimitate. 
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Membrii comisiei au dezbătut, suplimentar faţă de ordinea de zi, propunerea 

legislativă privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.28/1999 privind 

obligaţia agenţilor economici de a utiliza aparatele de marcat electronice fiscale, modificată şi 

completată prin Ordonanţa Guvernului nr.47/2007 privind reglementarea unor măsuri 

financiar-fiscale, cu care comisia a fost sesizată pentru dezbatere în fond. 

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

comisiei. 

În cadrul dezbaterilor asupra propunerii legislative au luat cuvântul domnii 

deputaţi: Ioan Bivolaru, Alin Rusu şi doamna deputat Aurelia Vasile. 

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

plenului Camerei Deputaţilor adoptarea propunerii legislative cu amendamente admise. 

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

pentru dezbatere în fond împreună cu Comisia pentru muncă şi protecţie socială. 

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 partea Ministerului Transporturilor sub conducerea domnului Barna Tanczos – 

secretar de stat, domnul Bogdan Donciu – director general adjunct Romatsa, precum şi 

domnul deputat Vladimir Mănăstireanu din partea iniţiatorilor.   

În cadrul dezbaterilor asupra propunerii legislative au luat cuvântul domnii 

deputaţi: Istvan Antal, Ioan Bivolaru, Corneliu Momanu, Marcel Piteiu, Victor Sanda, 

Constantin Petrea, Alin Rusu, Ioan Micle, Andrian Mihei, Ioan Cristea şi doamna deputat 

Aurelia Vasile. 

În urma dezbaterilor, membrii celor două comisii au hotărât, în unanimitate, să 

propună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea propunerii legislative cu amendamente 

admise. 

Cu propunerea legislativă de la punctul 2 al ordinii de zi, comisia a fost sesizată 

spre 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, 

domnul Csaka Jozsef – director general în cadrul Ministerului pentru IMM, Comerţ, Turism şi 

Profesii Liberale.  

În cadrul dezbaterilor asupra propunerii legislative au luat cuvântul domnii 

deputaţi: Istvan Antal, Ioan Bivolaru, Corneliu Momanu, Marcel Piteiu, Victor Sanda, 
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Constantin Petrea, Alin Rusu, Ioan Micle, Andrian Mihei, Ioan Cristea şi doamna deputat 

Aurelia Vasile. 

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

plenului Camerei Deputaţilor respingerea propunerii legislative. 

Cu propunerea legislativă de la punctul 3 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, 

domnul Csaka Jozsef – director general în cadrul Ministerului pentru IMM, Comerţ, Turism şi 

Profesii Liberale.  

În cadrul dezbaterilor asupra propunerii legislative au luat cuvântul domnii 

deputaţi: Istvan Antal, Ioan Bivolaru, Corneliu Momanu, Marcel Piteiu, Victor Sanda, 

Constantin Petrea, Alin Rusu, Ioan Micle, Andrian Mihei, Ioan Cristea şi doamna deputat 

Aurelia Vasile. 

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

plenului Camerei Deputaţilor respingerea propunerii legislative. 

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

pentru dezbatere în fond, împreună cu 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 proiectului de lege a participat, în calitate de invitat, 

domnul Aureliu Dumitrescu – consilier din cadrul Ministerului Internelor şi Reformei 

Administrative. 

În cadrul dezbaterilor asupra propunerii legislative au luat cuvântul domnii 

deputaţi: Istvan Antal, Ioan Bivolaru, Corneliu Momanu, Marcel Piteiu, Victor Sanda, 

Constantin Petrea, Alin Rusu, Ioan Micle, Andrian Mihei, Ioan Cristea şi doamna deputat 

Aurelia Vasile. 

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

plenului Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de lege cu amendamente admise. 

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

pentru dezbatere în fond împreună cu Comisia pentru administraţie publică, amenajarea 

teritoriului şi echilibru ecologic. 

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

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

specialişti din partea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative: domnul Aureliu 

Dumitrescu – consilier şi de la Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile: doamna Nicoleta 

Chiriac – director general, domnul Vlad Venera – director şi domnul Adrian Chesaru – şef 

birou. 

În cadrul dezbaterilor asupra propunerii legislative au luat cuvântul domnii 

deputaţi: Istvan Antal, Ioan Bivolaru, Corneliu Momanu, Marcel Piteiu, Victor Sanda, 

Constantin Petrea, Alin Rusu, Ioan Micle, Andrian Mihei, Ioan Cristea şi doamna deputat 

Aurelia Vasile. 

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

plenului Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de lege cu amendamente admise. 

Cu proiectul de lege de la punctul 6 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 partea Ministerului Transporturilor sub conducerea domnului Barna Tanczos – 

secretar de stat. 

În cadrul dezbaterilor asupra propunerii legislative au luat cuvântul domnii 

deputaţi: Istvan Antal, Ioan Bivolaru, Corneliu Momanu, Marcel Piteiu, Victor Sanda, 

Constantin Petrea, Alin Rusu, Ioan Micle, Andrian Mihei, Ioan Cristea şi doamna deputat 

Aurelia Vasile. 

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

dezbaterilor şi examinarea proiectului de lege în următoarea şedinţă a comisiei. 

 

Ordinea de zi fiind epuizată, domnul vicepreşedinte Istvan Antal declară închise 

lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii. 

 

 
 

SECRETAR, 
Aurelia Vasile 
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