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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
CAMERA  DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru industrii si servicii 
         

 

           Bucureşti, 14.03.2011 

 

 

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 

pentru şedinţele comisiei din săptămâna 7 – 10 martie  2011 

 

 

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

şi 10 martie  2011, cu următoarea ordine de zi: 

1. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.111/1996 privind 

desfăşurarea în siguranţă, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, republicată (P.L.x 

4/2011). 

2. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.22/2010 

pentru modificarea şi completarea Legii nr.64/2008 privind funcţionarea în condiţii de 

siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare 

de combustibil (P.L.x 734/2010). 

3. Propunere legislativă privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.106/2010 pentru modificarea anexei nr.4 la Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr.107/2002 privind înfiinţarea  Administraţiei Naţionale "Apele Române" - 

(P.L.x 55/2011). 

4. 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). 

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

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

6. Propunere legislativă privind reglementarea contractelor de întreţinere a 

infrastructurii rutiere din România (P.L.x 558/2010). 

7.  Propunere legislativă privind Programul Naţional de Autostrăzi şi Drumuri 

Expres (Rapide) pentru  perioada 2011-2020 şi măsuri de reglementare a contractelor de 

antrepriză şi subantrepriză (P.L.x 521/2010). 

8. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 

nr.82/2000 privind autorizarea operatorilor economici care desfăşoară activităţi de 
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reparaţii, de reglare, de modificări constructive, de reconstrucţie a vehiculelor rutiere, 

precum şi de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz (P.L.x 552/2010). 

9. Propunere legislativă privind reglementarea accesului autovehiculelor pe 

aeroporturi în zona de deservire a terminalelor de plecări (P.L.x 625/2010). 

10. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.55/2006 

privind siguranţa feroviară (P.L.x 362/2010). 

11. Diverse. 

 

La lucrările comisiei din 8 martie 2011 au fost prezenţi: 

1. Dep.Iancu Iulian – PSD – Preşedinte 

2. Dep.Negoiţă Robert Sorin - PSD – Vicepreşedinte 

3. Dep.Adomniţei Cristian Mihai – PNL – Secretar 

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

5. Dep.Antal Istvan – UDMR 

6. Dep.Balcan Viorel – PD-L 

7. Dep.Bostan Emil – Independent 

           8. Dep.Brătianu Matei Radu - PSD 

           9. Dep.Chiriţă Dumitru - PSD 

  10.Dep.Dolineaschi Andrei - PSD 

  11.Dep.Ionescu George – PD-L 

  12.Dep.Jolţa Nicolae – PNL 

  13.Dep.Leşe Doru Braşoan – PD-L 

  14.Dep.Manolescu Oana – Minorităţi 

15.Dep.Mazilu Constantin - Independent 

  16.Dep.Negruţ Clement – PD-L 

  17. Dep.Olosz Gergely – UDMR  

                     18. Dep.Păduraru Nicuşor – PD-L 

19. Dep.Petrescu Cristian – PD-L 

20.Dep.Rizea Cristian - PSD 

21.Dep.Roman Gheorghe – PD-L 

22.Dep.Toader Mircea-Nicu – PD-L 

23.Dep.Trăşculescu Alin Silviu – PD-L 

  24.Dep.Ţîmpău Radu Bogdan – PNL 

 

La lucrările şedinţei au lipsit: 

1. Dep.Boureanu Cristian Alexandru – PD-L – Vicepreşedinte  
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La lucrările comisiei din 9 şi 10 martie 2011 au fost prezenţi: 

1. Dep.Iancu Iulian – PSD – Preşedinte 

2. Dep.Negoiţă Robert Sorin - PSD – Vicepreşedinte 

3. Dep.Adomniţei Cristian Mihai – PNL – Secretar 

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

5. Dep.Antal Istvan – UDMR 

6. Dep.Balcan Viorel – PD-L 

7. Dep.Bode Lucian – PD-L 

8. Dep.Bostan Emil – Independent 

           9. Dep.Brătianu Matei Radu - PSD 

          10. Dep.Chiriţă Dumitru - PSD 

  11. Dep.Dolineaschi Andrei - PSD 

  12. Fenechiu Relu - PNL 

  13. Dep.Ionescu George – PD-L 

  14. Dep.Jolţa Nicolae – PNL 

  15.Dep.Leşe Doru Braşoan – PD-L 

  16.Dep.Manolescu Oana – Minorităţi 

  17.Dep. Martin Eduard Stelian - PSD 

18.Dep.Mazilu Constantin - Independent 

19.Dep.Negruţ Clement – Independent 

20. Dep.Olosz Gergely – UDMR 

  21.Dep.Păduraru Nicuşor – PD-L 

                     22. Dep.Petrescu Cristian – PD-L 

  23. Dep.Potor Călin - PNL 

24.Dep.Rizea Cristian - PSD 

25.Dep.Roman Gheorghe – PD-L 

26.Dep.Toader Mircea-Nicu – PD-L 

27.Dep.Trăşculescu Alin Silviu – PD-L 

  28.Dep.Ţîmpău Radu Bogdan – PNL 

 

La lucrările şedinţei au lipsit: 

1. Dep.Boureanu Cristian Alexandru – PD-L – Vicepreşedinte 
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II. Şedinţa comisiei din data de 08.03.2011 a fost condusă de domnul 

preşedinte Iulian Iancu, 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 în fond. 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 24 deputaţi din totalul de 25 deputaţi 

membri ai comisiei. 

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

naţionale pentru Controlul Activităţilor Naţionale sub conducerea doamnei preşedinte 

Borbala Vajda. 

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege au luat cuvântul domnii 

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

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

legislative în forma prezentată. 

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

în fond. 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 24 deputaţi din totalul de 25 deputaţi 

membri ai comisiei. 

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

Departamentului pentru Afaceri Europene sub conducerea domnului secretar de stat 

Răzvan Horaţiu Radu. 

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege, a luat cuvântul domnul 

deputat Iulian Iancu. 

Comisia a aprobat, în unanimitate, amânarea dezbaterii cu o săptămână la 

cererea iniţiatorului. 

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 24 deputaţi din totalul de 25 deputaţi 

membri ai comisiei. 

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege au luat cuvântul domnii 

deputaţi: Iulian Iancu şi Istvan Antal.   

Comisia a aprobat în unanimitate amânarea dezbaterii cu o săptămână 

deoarece nu s-a prezentat iniţiatorul. 
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Cu proiectul de lege de la punctul  4 al ordinii de zi, comisia a fost sesizată 

în fond. 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 24 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 şi ai Departamentului pentru Afaceri 

Europene sub conducerea domnului secretar de stat Răzvan Horaţiu Radu. 

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege au luat cuvântul domnii 

deputaţi: Iulian Iancu, Nicuşor Păduraru şi Istvan Antal.   

Comisia a aprobat, în unanimitate, amânarea dezbaterii cu două săptămâni 

pentru definitivarea amendamentelor. 

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

în fond. 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 24 deputaţi din totalul de 25 deputaţi 

membri ai comisiei. 

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege au luat cuvântul domnii 

deputaţi: Iulian Iancu, Nicuşor Păduraru şi Istvan Antal.   

Comisia a aprobat, 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. 

 

Şedinţele comisiei din datele de 9 şi 10 martie 2011 au avut loc la nivel de 

raportori. 

 

 

 

SECRETAR, 

 Mircea Marin 

 
 


