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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
CAMERA  DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru industrii si servicii 
         

 

           Bucureşti, 14.02.2011 

 

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 

pentru şedinţele comisiei din săptămâna 7 - 10 februarie  2011 

 

 

  I. Comisia pentru industrii şi servicii şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 8, 9 

şi 10 februarie  2011, cu următoarea ordine de zi: 

1. Proiect de Lege privind protecţia mediului prin intermediul dreptului penal 

(P.L.x 876/2010). 

2. Propunere legislativă privind recuperarea şi reciclarea ambalajelor şi 

deşeurilor de ambalaje de băuturi (P.L.x 814/2010). 

3. Proiect de Lege privind comercializarea materialelor forestiere de 

reproducere (P.L.x 853/2010). 

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

nr.91/2010 privind destinaţia sumelor provenite din recuperarea unor drepturi valutare ale 

României (P.L.x 841/2010). 

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

nr.103/2010 pentru rectificarea bugetului de stat pe anul 2010 (P.L.x 863/2010). 

6. Propunere legislativă privind modificarea Art.160), alin.(2) din O.U.G. 

nr.109/2009 de modificare a Legii nr.571/2003, privind Codul fiscal (P.L.x 818/2010). 

7. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.571 din 

22/12/2003 privind Codul fiscal (P.L.x 817/2010). 

8. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.571/2003 privind Codul 

Fiscal, publicată în M. Of. nr.927 din 23 Decembrie 2003 (rectificată în M. Of. nr.112 din 

06 Februarie 2004), cu modificările şi completările ulterioare (P.L.x 758/2010). 

9. Propunere legislativă privind sprijinirea persoanelor care doresc să 

cumpere o casă nouă (P.L.x 811/2010). 

10. Propunere legislativă privind interzicerea cultivării organismelor 

modificate genetic şi etichetarea unor categorii de produse (P.L.x 807/2010). 
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11. Proiect de Lege privind rambursarea ratelor de capital pentru o cotă-

parte din creditul acordat de Guvernul SUA în baza programului CCC - Legea publică 

nr.480/1992, precum şi a altor costuri externe aferente acestei cote-părţi (P.L.x 53/2010). 

12. Proiect de Lege privind protecţia persoanelor înşelate prin ghicit sau alte 

mijloace şi practici oculte (P.L.x 664/2010). 

13. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.20/2010 

privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislaţiei Uniunii Europene care 

armonizează condiţiile de comercializare a produselor (P.L.x 719/2010). 

14. Propunere legislativă pentru modificarea Poziţiei 11 din Anexa nr.1-

LISTA instituţiilor şi autorităţilor publice înfiinţate prin lege, ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului şi ordonanţa Guvernului, supuse reorganizării, la Legea nr.329/2009 privind 

reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, 

susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi 

Fondul Monetar Internaţional (P.L.x 759/2010). 

15. Propunere legislativă pentru completarea art.42 din Legea 329/2009 

privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, 

susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi 

Fondul Monetar Internaţional (P.L.x 760/2010). 

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

nr.100/2010 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.63/2001 privind înfiinţarea 

Inspectoratului de Stat în Construcţii – ISC (P.L.x 874/2010). 

17. Propunere legislativă de completare a OUG nr.88/1997 aprobată prin 

Legea nr.44/1998 (P.L.x 778/2010). 

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

nr.92/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.9/2010 privind aprobarea Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor în 

domenii prioritare pentru economia românească, finanţate din instrumentele structurale 

ale Uniunii Europene alocate României, precum şi pentru reglementarea unor măsuri 

privind majorarea capitalului social al Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru 

Întreprinderi Mici şi Mijlocii S.A.-I.F.N. (P.L.x 842/2010). 

19. Proiect de Lege pentru modificarea alineatului (2) al articolului 7 din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.16/2001 privind gestionarea deşeurilor industriale 

reciclabile (P.L.x 713/2010). 

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

nr.93/2010 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, unor 

cantităţi de combustibili pentru unii operatori economici, precum şi prorogarea termenului 

prevăzut la art.1 din Ordonanţa Guvernului nr.3/2010 pentru aprobarea scoaterii din 
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rezerva de stat, sub forma de împrumut, a unor cantităţi de combustibil pentru unii 

operatori economici (P.L.x 843/2010). 

21. Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi 

Guvernul Republicii Franceze privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate, semnat 

la Bucureşti la 28 septembrie 2010 (P.L.x 10/2011). 

22. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.3/2011 

pentru modificarea art.3 alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.52/2005 privind 

ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru 

Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 28 ianuarie 2005, pentru finanţarea 

Proiectului de restructurare a transporturilor (P.L.x 12/2011). 

23. Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi 

Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) privind participarea 

României în calitate de membru cu drepturi depline la Grupul de Lucru pentru Construcţii 

navale din cadrul OCDE, convenit prin schimbul de scrisori semnate la Paris, la 6 

septembrie 2007, respectiv 6 iulie 2009 (P.L.x 835/2011). 

24. Proiect de Lege pentru modificarea Legii energiei electrice nr.13/2007 şi 

a Legii gazelor nr.351/2004 (P.L.x 257/2010). 

25. Diverse. 

 

La lucrările comisiei din 8, 9 şi 10 februarie 2011 au fost prezenţi: 

1. Dep.Iancu Iulian – PSD+PC – Preşedinte 

2. Dep.Boureanu Cristian Alexandru – PD-L – Vicepreşedinte  

3. Dep.Negoiţă Robert Sorin - PSD+PC – Vicepreşedinte 

4. Dep.Adomniţei Cristian Mihai – PNL – Secretar 

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

6. Dep.Antal Istvan – UDMR 

7. Dep.Balcan Viorel – PD-L 

8. Dep.Bostan Emil – Independent 

           9.Dep.Brătianu Matei Radu - PSD+PC 

           10. Dep.Chiriţă Dumitru - PSD+PC 

   11.Dep.Dolineaschi Andrei - PSD+PC 

   12.Dep.Ionescu George – PD-L 

   13.Dep.Jolţa Nicolae – PNL 

   14.Dep.Leşe Doru Braşoan – PD-L 

   15.Dep.Manolescu Oana – Minorităţi 

16.Dep.Mazilu Constantin - Independent 

   17.Dep.Negruţ Clement – PD-L 
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   18. Dep.Olosz Gergely – UDMR  

                      19.Dep.Păduraru Nicuşor – PD-L 

                      20.Dep.Petrescu Cristian – PD-L 

21.Dep.Rizea Cristian - PSD+PC 

22.Dep.Roman Gheorghe – PD-L 

23.Dep.Toader Mircea-Nicu – PD-L 

24.Dep.Trăşculescu Alin Silviu – PD-L 

   25.Dep.Ţîmpău Radu Bogdan – PNL 

 

II. Şedinţa comisiei din data de 8.02.2011 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, comisia a fost sesizată 

pentru aviz la Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 

ecologic şi la Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi. 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 25 deputaţi din totalul de 25 deputaţi 

membri ai comisiei. 

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

Mediului şi Pădurilor sub conducerea domnului secretar de stat Anton Marin. 

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege au luat cuvântul domnii 

deputaţi: Iulian Iancu, Nicuşor Păduraru şi Cristian Boureanu.   

Comisia a aprobat, în unanimitate, avizarea favorabilă a proiectului de lege 

cu amendamente admise. 

Cu propunerea legislativă de la punctul 2 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 25 deputaţi din totalul de 25 deputaţi 

membri ai comisiei. 

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

Mediului şi Pădurilor sub conducerea domnului secretar de stat Anton Marin şi ai ACS-

ARAM. 

În cadrul dezbaterilor asupra propunerii legislative au luat cuvântul doamna 

deputat Oana Manolescu şi domnii deputaţi: Iulian Iancu, Nicuşor Păduraru, Istvan Antal 

şi Cristian Petrescu.   

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

dezbaterilor cu 2 săptămâni la cererea Ministerului Mediului şi Pădurilor.  
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Cu proiectul de lege de la punctul  3 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 25 deputaţi din totalul de 25 deputaţi 

membri ai comisiei. 

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege, au luat cuvântul domnii 

deputaţi: Iulian Iancu şi Nicuşor Păduraru. 

Comisia a aprobat, în unanimitate, avizarea favorabilă a proiectului de lege 

în forma adoptată de Senat. 

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

pentru aviz la Comisia pentru buget, finanţe şi bănci. 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 25 deputaţi din totalul de 25 deputaţi 

membri ai comisiei. 

La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai SC Fondul 

Proprietatea SA. 

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege, au luat cuvântul domnii 

deputaţi: Iulian Iancu şi Cristian Boureanu. 

Comisia a aprobat, în unanimitate, avizarea favorabilă a proiectului de lege 

în forma adoptată de Senat. 

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

pentru aviz la Comisia pentru buget, finanţe şi bănci. 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 25 deputaţi din totalul de 25 deputaţi 

membri ai comisiei. 

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

Finanţelor Publice. 

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege, au luat cuvântul domnii 

deputaţi: Iulian Iancu şi Cristian Boureanu. 

Comisia a aprobat, în unanimitate, avizarea favorabilă a proiectului de lege 

în forma prezentată. 

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

sesizată pentru aviz la Comisia pentru buget, finanţe şi bănci. 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 25 deputaţi din totalul de 25 deputaţi 

membri ai comisiei. 

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

Finanţelor Publice. 

În cadrul dezbaterilor asupra propunerii legislative, au luat cuvântul domnii 

deputaţi: Iulian Iancu şi Cristian Boureanu. 
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Comisia a aprobat, în unanimitate, avizarea negativă a propunerii legislative. 

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

sesizată pentru aviz la Comisia pentru buget, finanţe şi bănci. 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 25 deputaţi din totalul de 25 deputaţi 

membri ai comisiei. 

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

Finanţelor Publice. 

În cadrul dezbaterilor asupra propunerii legislative, au luat cuvântul domnii 

deputaţi: Iulian Iancu şi Cristian Boureanu. 

Comisia a aprobat, în unanimitate, avizarea negativă a propunerii legislative. 

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

sesizată pentru aviz la Comisia pentru buget, finanţe şi bănci. 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 25 deputaţi din totalul de 25 deputaţi 

membri ai comisiei. 

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

Finanţelor Publice. 

În cadrul dezbaterilor asupra propunerii legislative, au luat cuvântul domnii 

deputaţi: Iulian Iancu şi Cristian Boureanu. 

Comisia a aprobat, în unanimitate, avizarea negativă a propunerii legislative. 

Cu propunerea legislativă de la punctul 9 al ordinii de zi, comisia a fost 

sesizată pentru aviz la Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi 

echilibru ecologic şi la Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi. 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 25 deputaţi din totalul de 25 deputaţi 

membri ai comisiei. 

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

Finanţelor Publice. 

În cadrul dezbaterilor asupra propunerii legislative, au luat cuvântul domnii 

deputaţi: Iulian Iancu, Cristian Boureanu şi Nicuşor Păduraru. 

Comisia a aprobat, cu majoritate de voturi, avizarea negativă a propunerii 

legislative. 

Cu propunerea legislativă de la punctul 10 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 25 deputaţi din totalul de 25 deputaţi 

membri ai comisiei. 

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

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale sub conducerea domnului ministru Valeriu Tabără. 
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În cadrul dezbaterilor asupra propunerii legislative, au luat cuvântul doamna 

deputat Oana Manolescu şi domnii deputaţi: Iulian Iancu, Cristian Boureanu şi Nicuşor 

Păduraru. 

Comisia a aprobat, în unanimitate, avizarea negativă a propunerii legislative. 

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

în fond. 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 25 deputaţi din totalul de 25 deputaţi 

membri ai comisiei. 

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege, au luat cuvântul domnii 

deputaţi: Iulian Iancu, Cristian Boureanu şi Nicuşor Păduraru. 

Membrii comisiei au hotărât, în unanimitate amânarea dezbaterilor cu 2 

săptămâni şi adresarea unei scrisori Ministerului Economiei Comerţului şi Mediului de 

Afaceri prin care se solicită precizarea motivului pentru care Guvernul nu a emis o 

ordonanţă pentru reglementarea problemei plăţilor aferente datoriei statului român către 

Guvernul S.U.A.  

Cu proiectul de lege de la punctul  12 al ordinii de zi, comisia a fost sesizată 

în fond. 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 25 deputaţi din totalul de 25 deputaţi 

membri ai comisiei. 

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

Muncii Familiei şi Protecţiei Sociale. 

În cadrul dezbaterilor asupra propunerii legislative au luat cuvântul doamna 

deputat Oana Manolescu şi domnii deputaţi: Iulian Iancu, Nicuşor Păduraru şi Cristian 

Petrescu.   

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

respingerea proiectului de lege. 

Timpul afectat şedinţei fiind epuizat, domnul preşedinte Iulian Iancu declară 

închise lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii. 

 

II Şedinţa comisiei din data de 9.02.2011 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  13 al ordinii de zi, comisia a fost sesizată 

în fond. 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 25 deputaţi din totalul de 25 deputaţi 

membri ai comisiei. 
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În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege, au luat cuvântul domnii 

deputaţi: Iulian Iancu şi Nicuşor Păduraru. 

Membrii comisiei au hotărât, în unanimitate amânarea dezbaterilor cu o  

săptămână deoarece nu s-a prezentat iniţiatorul. 

Cu propunerea legislativă de la punctul 14 al ordinii de zi, comisia a fost 

sesizată pentru aviz la Comisia pentru buget, finanţe şi bănci şi la Comisia pentru muncă 

şi protecţie socială. 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 25 deputaţi din totalul de 25 deputaţi 

membri ai comisiei. 

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

Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare sub conducerea doamnei preşedinte 

Borbala Vajda. 

În cadrul dezbaterilor asupra propunerii legislative, a luat cuvântul domnul 

deputat Iulian Iancu. 

Comisia a aprobat, în unanimitate, avizarea negativă a propunerii legislative. 

Cu propunerea legislativă de la punctul 15 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 25 deputaţi din totalul de 25 deputaţi 

membri ai comisiei. 

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

Administraţiei Fondului pentru Mediu.  

În cadrul dezbaterilor asupra propunerii legislative, a luat cuvântul domnul 

deputat Iulian Iancu. 

Comisia a aprobat, în unanimitate, avizarea negativă a propunerii legislative. 

Cu proiectul de lege de la punctul 16 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 25 deputaţi din totalul de 25 deputaţi 

membri ai comisiei. 

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

Inspectoratului de Stat în Construcţii. 

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege au luat cuvântul domnii 

deputaţi: Iulian Iancu, Nicuşor Păduraru, Istvan Antal şi Viorel Balcan.   

Comisia a aprobat în unanimitate amânarea cu două săptămâni a dezbaterii 

cu adresarea unei scrisori Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului pentru a evalua 

fenomenul construcţiilor ilegale şi a propune modificarea legislaţiei în sensul creării unor 
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atribuţii care să împuternicească Inspectoratul de Stat în Construcţii să acţioneze eficient  

pentru stoparea acestui fenomen.   

Cu propunerea legislativă de la punctul 17 al ordinii de zi, comisia a fost 

sesizată pentru aviz la Comisia pentru politici economice, reformă şi privatizare. 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 25 deputaţi din totalul de 25 deputaţi 

membri ai comisiei. 

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

Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie.  

În cadrul dezbaterilor asupra propunerii legislative, a luat cuvântul domnul 

deputat Iulian Iancu. 

Comisia a aprobat, în unanimitate, avizarea negativă a propunerii legislative. 

Cu proiectul de lege de la punctul  18 al ordinii de zi, comisia a fost sesizată 

pentru aviz la Comisia pentru buget, finanţe şi bănci. 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 25 deputaţi din totalul de 25 deputaţi 

membri ai comisiei. 

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

Finanţelor Publice şi ai Ministerului Administraţiei şi Internelor. 

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege au luat cuvântul domnii 

deputaţi: Iulian Iancu, Nicuşor Păduraru, Istvan Antal şi Cristian Petrescu.   

Comisia a aprobat, în unanimitate, avizarea favorabilă a proiectului de lege 

în forma adoptată de Senat. 

Cu proiectul de lege de la punctul 19 al ordinii de zi, comisia a fost sesizată 

pentru raport comun împreună cu Comisia pentru administraţie publică, amenajarea 

teritoriului şi echilibru ecologic. 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 25 deputaţi din totalul de 25 deputaţi 

membri ai comisiei. 

La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, domnul deputat Gherasim 

Vasile în calitate de iniţiator şi reprezentanţi ai Ministerului   Mediului şi Pădurilor sub 

conducerea domnului secretar de stat Anton Marin. 

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege au luat cuvântul domnii 

deputaţi: Iulian Iancu, Nicuşor Păduraru şi Viorel Balcan.   

Comisia a aprobat în unanimitate amânarea dezbaterii cu o săptămână 

pentru formularea unor amendamente de către iniţiatori în concordanţă cu avizul 

Guvernului.  

Cu proiectul de lege de la punctul  20 al ordinii de zi, comisia a fost sesizată 

în fond. 
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La lucrările comisiei au fost prezenţi 25 deputaţi din totalul de 25 deputaţi 

membri ai comisiei. 

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

Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale - Ministerul 

Administraţiei şi Internelor. 

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege, au luat cuvântul domnii 

deputaţi: Iulian Iancu şi Nicuşor Păduraru. 

Membrii comisiei au hotărât, în unanimitate, adoptarea a proiectului de lege 

în forma prezentată de iniţiator. 

Cu proiectul de lege de la punctul  21 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 25 deputaţi din totalul de 25 deputaţi 

membri ai comisiei. 

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

Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat. 

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege, au luat cuvântul domnii 

deputaţi: Iulian Iancu, Nicuşor Păduraru şi Istvan Antal. 

Membrii comisiei au hotărât, în unanimitate, avizarea favorabilă a proiectului 

de lege în forma prezentată de iniţiator. 

Cu proiectul de lege de la punctul  22 al ordinii de zi, comisia a fost sesizată 

pentru aviz la Comisia pentru buget, finanţe şi bănci. 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 25 deputaţi din totalul de 25 deputaţi 

membri ai comisiei. 

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

Transporturilor şi Infrastructurii sub conducerea domnului secretar de stat Pistru Eusebiu 

şi ai Ministerului Finanţelor Publice. 

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege, au luat cuvântul domnii 

deputaţi: Iulian Iancu, Nicuşor Păduraru şi Cristian Petrescu. 

Membrii comisiei au hotărât, în unanimitate, avizarea favorabilă a proiectului 

de lege în forma prezentată de iniţiator. 

Cu proiectul de lege de la punctul  23 al ordinii de zi, comisia a fost sesizată 

în fond. 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 25 deputaţi din totalul de 25 deputaţi 

membri ai comisiei. 

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

Economiei Comerţului şi Mediului de Afaceri. 
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În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege, a luat cuvântul domnul 

deputat Iulian Iancu. 

Membrii comisiei au hotărât, în unanimitate, adoptarea proiectului de lege, 

condiţionată de prezentarea, de către iniţiator, a textului corectat şi completat, conform cu 

documentul original, care să fie prezentat Plenului Camerei Deputaţilor. 

În urma dezbaterilor asupra actelor normative, membrii comisiei au hotărât, 

în unanimitate continuarea dezbaterilor la nivel de raportori.  

Timpul afectat şedinţei fiind epuizat, domnul preşedinte Iulian Iancu declară 

închise lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii. 

Şedinţa comisiei din data de 10 februarie 2011 a avut loc la nivel de 

raportori. 

 

 

 

 

SECRETAR, 

 Mircea Marin 

 


