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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
CAMERA  DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru industrii si servicii 
         

        

                                                                                                          Bucureşti, 07.12.2011 

 

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 

pentru şedinţele comisiei din săptămâna 28 - 30 noiembrie 2011 

 

 

 I. Comisia pentru industrii şi servicii şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 29 şi  

30 noiembrie  2011 cu următoarea ordine de zi: 

1. Propunere legislativă pentru completarea art.58 din Ordonanţa de urgenţă 

a Guvernului nr.50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori (P.L.x 

636/2011). 

2. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.16/2011 

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.20/1994 privind măsuri 

pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente (P.L.x 647/2011). 

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

nr.96/2011 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2011 (P.L.x 650/2011). 

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

nr.6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către 

întreprinzătorii tineri (P.L.x 173/2011). 

5. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 

Urgenţă nr.6/2001 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către 

întreprinzătorii tineri (P.L.x 491/2011). 

6. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.21/2010 

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.54/2002 privind 

constituirea şi menţinerea stocurilor minime de siguranţă pentru ţiţei şi produse petroliere 

(P.L.x 720/2010). 

7. Propunere legislativă privind măsuri temporare de combatere a creşterii 

preţurilor la combustibili Propunere legislativă privind măsuri temporare de combatere a 

creşterii preţurilor la combustibili (P.L.x 622/2011). 

8. Diverse.  

 

La lucrările comisiei din 29 şi 30 noiembrie au fost prezenţi: 

1. Dep.Iancu Iulian – PSD – Preşedinte 
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2. Dep.Negoiţă Robert Sorin - PSD – Vicepreşedinte 

3. Dep.Trăşculescu Alin Silviu – PD-L – 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.Bode Lucian – PD-L 

9.  Dep.Brătianu Matei Radu – PSD 

                    10. Dep.Chiriţă Dumitru – PSD 

                    11. Dep.Ionescu George – PD-L 

 12. Dep. Leşe Doru Braşoan – PD-L 

 13. Dep.Manolescu Oana – Minorităţi 

 14. Dep.Mazilu Constantin - Progresist 

           15. Dep. Negruţ Clement – PD-L 

 16. Dep. Păduraru Nicuşor – PD-L 

                    17. Dep.Petrescu Cristian – PD-L 

         18. Dep.Potor - Călin PNL 

                    19. Dep.Roman Gheorghe – PD-L 

          20. Dep. Tătaru Florin Cristian _ PSD 

          21. Dep.Toader Mircea-Nicu – PD-L 

                 

                     La lucrările şedinţei au lipsit: 

1. Dep.Bostan Emil – Progresist – Vicepreşedinte  

2. Dep.Boureanu Cristian Alexandru – PD-L 

3. Dep.Dolineaschi Andrei – PSD  

                     4. Dep. Fenechiu Relu – PNL 

  5. Dep.Jolţa Nicolae – PNL 

  6. Dep. Martin Eduard Stelian - PSD 

  7. Dep. Olosz Gergely – UDMR 

  8. Dep.Rizea Cristian – PSD 

          9. Dep.Ţîmpău Radu Bogdan – PNL 

 

II Şedinţa comisiei din data de 29.11.2011 a fost condusă de domnul  

preşedinte Iulian Iancu, care constată că există cvorum, respectiv sunt prezenţi 21 

deputaţi din totalul de 30 deputaţi membri ai comisiei,  şi propune comisiei dezbaterea 

proiectelor de lege înscrise pe Ordinea de zi, iar la punctul 8.”Diverse”, de pe ordinea de 

zi, inscrierea următoarelor: 
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8.1 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii de 

aprobare a Ordonanţei Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor (P.L.x 234/2010); 

8.2 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 

Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare (P.L.x 126/2010); 

8.3 Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.8/2011 pentru completarea art.221 din Ordonanţa Guvernului nr.43/1997 privind 

regimul drumurilor (P.L.x 138/2011);  

8.4 Comunicarea – Foaie de parcurs către o Europă eficientă din punct de 

vedere energetic [COM(2011)571]; 

8.5 Pachetul legislativ privind politica de coeziune a UE pentru perioada 

2014 – 2020, [COM(2011)607, COM(2011)608, COM(2011)609, COM(2011)610, 

COM(2011)611, COM(2011)612, COM(2011)613, COM(2011)614, COM(2011)615];  

8.6 Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului 

privind orientări pentru infrastructuri energetice transeuropene şi de abrogare a Deciziei 

nr.1364/2006/CE [COM(2011)658]; 

 8.7 Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului 

de modificare a Regulamentului  (CE) nr.680/2007 al Parlamentului European şi al 

Consiliului de stabilire a normelor generale pentru acordarea asistenţei financiare 

comunitare în domeniul reţelelor transeuropene de transport şi energetice şi a Deciziei 

nr.1639/2006 a Parlamentului European şi a Consiliului de instituire a unui program – 

cadru pentru inovaţie şi competitivitate (2007 – 2013) [COM(2011)659];  

8.8 Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului 

privind siguranţa activităţilor petroliere şi gaziere offshore de prospectare, explorare şi 

producţie [COM(2011)688]. 

8.9 Propunerea de Directivă a Parlamentului European şi al Consiliului de 

modificare a Directivei nr.2006/126/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea 

ce priveşte permisele de conducere care includ funcţiile unei cartele de conducător auto 

[COM(2011)710], iar comisia aprobă în unanimitate. 

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

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

La dezbaterile asupra propunerii legislative au participat, în calitate de 

invitaţi, specialişti din cadrul  Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor sub 

conducerea domnului vicepreşedinte Tullia Balla.  

În cadrul dezbaterilor asupra propunerii legislative a luat cuvântul domnul 

deputat Iulian Iancu.  
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În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, în unanimitate avizarea 

negativă a propunerii legislative. 

Cu proiectul de lege de la punctul 2 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 dezbaterile asupra proiectului de lege au participat, în calitate de invitaţi, 

specialişti din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor.  

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege au luat cuvântul domnii 

deputaţi: Iulian Iancu, Nicuşor Păduraru şi Cristian Petrescu.  

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, continuarea dezbaterilor 

în următoarea şedinţă a comisiei. 

Cu proiectul de lege de la punctul 3 al ordinii de zi, comisia a fost sesizată 

pentru aviz la Comisia pentru buget, finanţe şi bănci. 

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege au luat cuvântul domnii 

deputaţi Iulian Iancu şi Istvan Antal.  

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

favorabilă a proiectului de lege în forma adoptată de iniţiator. 

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

pentru reexaminare la cererea preşedintelui României. 

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

specialişti din cadrul AIPPIMM şi de la Regia Autonomă „Monitorul Oficial”. 

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege au luat cuvântul domnii 

deputaţi: Iulian Iancu şi Nicuşor Păduraru.  

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

textului proiectului de lege în forma adoptată de Senat. 

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

sesizată pentru întocmirea unui raport suplimentar. 

La dezbaterile asupra propunerii legislative au participat, în calitate de 

invitaţi, specialişti din cadrul AIPPIMM. 

În cadrul dezbaterilor asupra propunerii legislative au luat cuvântul domnii 

deputaţi Iulian Iancu şi Istvan Antal.  

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, în unanimitate 

respingerea propunerii legislative.  

Cu proiectul de lege de la punctul 6 al ordinii de zi, comisia a fost sesizată în 

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

specialişti din cadrul Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, ai 

Ministerului Finanţelor Publice şi ai Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat.  

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege au luat cuvântul domnii 

deputaţi Iulian Iancu şi Clement Negruţ.  

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

proiectului de lege în forma aprobată de Senat.  

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

sesizată în fond. 

La dezbaterile asupra propunerii legislative au participat, în calitate de 

invitaţi, specialişti din cadrul Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri şi ai 

Ministerului Finanţelor Publice.  

În cadrul dezbaterilor asupra propunerii legislative au luat cuvântul domnii 

deputaţi Iulian Iancu, Istvan Antal, Nicuşor Păduraru, Cristian Petrescu şi Alin 

Trăşculescu.  

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, în unanimitate 

continuarea dezbaterilor într-o şedinţă ulterioară a comisiei. 

Cu propunerile legislative de la punctele 8.1 şi 8.2 ale ordinii de zi, care au 

acelaşi obiect de reglementare, comisia a fost sesizată în fond. 

La dezbaterile asupra propunerilor legislative au participat, în calitate de 

invitaţi, specialişti din cadrul Ministerului Transportului şi Infrastructurii sub conducerea 

domnului secretar de stat Eusebiu Pistru.  

În cadrul dezbaterilor asupra propunerlor legislative au luat cuvântul domnii  

deputaţi: Iulian Iancu şi Istvan Antal.  

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, în unanimitate 

respingerea propunerilor legislative. 

Cu proiectul de lege de la punctul 8.3 al ordinii de zi, comisia a fost sesizată 

în fond. 

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

specialişti din cadrul Ministerului Transportului şi Infrastructurii sub conducerea domnului 

secretar de stat Eusebiu Pistru.  

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege a luat cuvântul domnul 

deputat Iulian Iancu.  

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

proiectului de lege în forma aprobată de Senat. 

Tot la punctul „8. Diverse” domnul deputat Istvan Antal a propus, iar comisia 

a aprobat, dezbaterea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
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nr.27/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.109/2005 privind transporturile rutiere (P.L.x 725/2010) împreună cu proiectul de lege 

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.109/2005 

privind transporturile rutiere aflat în procedură legislativă la Senat, deoarece au acelaşi 

obiect de reglementare, într-o şedinţă ulterioară a comisiei. 

Cu „Comunicarea” de la punctul 8.4 al ordinii de zi, comisia a fost sesizată 

pentru examinarea fondului. 

La dezbaterile asupra „Comunicării” au participat, în calitate de invitaţi, 

specialişti din cadrul A.N.R.E. 

În cadrul dezbaterilor asupra „Comunicării” a luat cuvântul domnul deputat 

Iulian Iancu.  

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

Comisiei pentru afaceri europene şi Direcţiei de drept comunitar, un proiect de opinie.  

Cu „Pachetul legislativ” de la punctul 8.5 al ordinii de zi, comisia a fost 

sesizată pentru examinarea fondului. 

La dezbaterile asupra „Pachetului legislativ” au participat, în calitate de 

invitaţi, specialişti din cadrul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale sub 

conducerea domnului secretar de stat Valentin Mocanu. 

În cadrul dezbaterilor asupra „Pachetului legislativ” au luat cuvântul domnii 

deputaţi: Iulian Iancu, Alin Trăşculescu, Nicuşor Păduraru şi Istvan Antal.  

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

Comisiei pentru afaceri europene şi Direcţiei de drept comunitar, un proiect de opinie.  

Cu propunerea de regulament de la punctul 8.6 al ordinii de zi, comisia a 

fost sesizată pentru verificarea respectării principiului subsidiarităţii. 

La dezbaterile asupra propunerii de regulament au participat, în calitate de 

invitaţi, specialişti din cadrul A.N.R.E. 

În cadrul dezbaterilor asupra propunerii de regulament a luat cuvântul 

domnul deputat Alin Trăşculescu.  

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

Comisiei pentru afaceri europene şi Direcţiei de drept comunitar, un proces verbal prin 

care se constată că propunerea de regulament respectă principiul subsidiarităţii. 

 Cu propunerea de regulament de la punctul 8.7 al ordinii de zi, comisia a 

fost sesizată pentru verificarea respectării principiului subsidiarităţii şi pentru examinarea 

fondului. 

La dezbaterile asupra propunerii de regulament au participat, în calitate de 

invitaţi, specialişti din cadrul M.C.S.I sub conducerea domnului secretar de stat Marius 

Fecioru. 
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În cadrul dezbaterilor asupra propunerii de regulament a luat cuvântul 

domnul deputat Alin Trăşculescu.  

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

Comisiei pentru afaceri europene şi Direcţiei de drept comunitar, un proiect de opinie şi 

un proces verbal prin care se constată că propunerea de regulament respectă principiul 

subsidiarităţii. 

Cu propunerea de regulament de la punctul 8.8 al ordinii de zi, comisia a 

fost sesizată pentru verificarea respectării principiului subsidiarităţii. 

La dezbaterile asupra propunerii de regulament au participat, în calitate de 

invitaţi, specialişti din cadrul A.N.R.M. sub conducerea domnului preşedinte Alexandru 

Pătruţi şi ai Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri. 

În cadrul dezbaterilor asupra propunerii de regulament au luat cuvântul 

domnii deputaţi: Alin Trăşculescu, Nicuşor Păduraru şi Istvan Antal.  

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

Comisiei pentru afaceri europene şi Direcţiei de drept comunitar, un proces verbal prin 

care se constată că propunerea de regulament respectă principiul subsidiarităţii. 

Cu propunerea de directivă de la punctul 8.9 al ordinii de zi, comisia a fost 

sesizată pentru verificarea respectării principiului subsidiarităţii. 

La dezbaterile asupra propunerii de directivă au participat, în calitate de 

invitaţi, specialişti din cadrul D.R.P.C.I.V.  

În cadrul dezbaterilor asupra propunerii de regulament a luat cuvântul 

domnul deputat Alin Trăşculescu.  

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

Comisiei pentru afaceri europene şi Direcţiei de drept comunitar, un proces verbal prin 

care se constată că propunerea de directivă respectă principiul subsidiarităţii. 

  
  II. Şedinţa comisiei din data de 30.11.2011 a avut loc la nivel de raportori.  
 
 
 
 
 

SECRETAR, 

 Mircea Marin                                                                         
 


