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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

CAMERA  DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru industrii si servicii 

 
                  Bucureşti, 19.12.2006 
 
 
 
 

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
pentru şedinţele din săptămâna 11 - 14 decembrie 2006 

 
 
 

  Comisia pentru industrii şi servicii şi-a desfăşurat lucrările în săptămâna  
11 - 14 decembrie 2006, după cum urmează: 
  
  I. 1. În ziua de 11 decembrie 2006, şedinţă comună a Comisiei pentru 
industrii şi servicii cu membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi 
privatizare a Camerei Deputaţilor, Comisiei pentru privatizare şi administrarea activelor 
statului şi Comisiei economice, industrii şi servicii de la Senat pentru audierea 
domnului Varujan Vosganian în vederea învestirii în funcţia de ministru al economiei şi 
comerţului. 
 
  2. În ziua de 13 decembrie 2006, Comisia pentru industrii şi servicii şi-a 
desfăşurat lucrările cu următoarea ordine de zi: 

1) Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.82 din 15/04/1998 
pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.43/1997 privind regimul juridic al 
drumurilor (P.l.x 895/2006). 

2) Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii 
nr.152/1998 (P.l.x 897/2006). 

3) Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.1/2005 
privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei (P.l.x 536/2006). 

4) Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii 
nr.1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei (P.l.x 369/2006). 

5) Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 89/2006 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2006 (P.L.x 911/2006). 

6) Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.351/2004, legea 
gazelor (P.l.x 891/2006). 

7) Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.55/2006 
pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr.14/2004 privind autorizarea Oficiului 
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Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie pentru alocarea sumei de 10,8 miliarde 
lei Societăţii Comerciale "Melana IV" - S.A. Săvineşti (P.L.x 916/2006). 

8) Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată (P.L.x 782/2006). 

9) Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.49/2006 care aproba 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2006 privind circulaţia pe drumurile publice 
(P.l.x 805/2006). 

10) Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.63/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice (P.L.x 856/2006) 

11) Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii patronatelor 
nr.356/2001 (P.L.x 610/2006). 
  12) Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr.49/2006 pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe 
drumurile publice (P.l.x 944/2006). 
 

 
La lucrările comisiei din 11 decembrie 2006 au fost prezenţi: 
1.  Dep.Iancu Iulian – PSD - Preşedinte 
2.  Dep.Erdei Dolockzi Istvan – UDMR (a înlocuit pe domnul deputat 
Antal Istvan – UDMR – Vicepreşedinte)  
3.  Dep.Ciopraga Mircea – PNL – Vicepreşedinte 
4.  Dep.Petrea Constantin – PD – Secretar 
5.  Dep.Vasile Aurelia – PSD – Secretar 
6. Dep.Ştirbu Monica – PNL (a înlocuit pe domnul deputat Bărbuleţiu 
Tiberiu – PNL) 
7.  Dep.Bivolaru Ioan – PSD  
8. Canacheu Costica – PD (a înlocuit pe doamna deputat Boagiu Anca 
Daniela – PD) 
9.  Dep. Boureanu  Cristian – PNL 
10. Dep.Timiş Ioan – PNL (a înlocuit pe domnul deputat Buzatu Dan 
Horaţiu – PNL) 
11.  Dep.Dragomir Dumitru - PRM 
12.Dep.Eserghep Gelil – PRM 
13.Dep.Hanganu Romeo Octavian – PC 
14. Dep.Pambuccian Varujan - Minorităţi Naţionale (a înlocuit pe domnul 
deputat Ibram Iusein – Minorităţi Naţionale) 
15.Dep.Manolescu Oana – Minorităţi Naţionale 
16.Dep.Mihei Andrian Sirojea – PNL 
17.Dep.Mironescu Laurenţiu – PD 
18.Dep.Momanu Corneliu – PNL 
19.Dep.Niţulescu Teodor – PSD 
20.Dep.Pop Claudiu Adrian – PSD 
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21.Dep.Popescu Ioan Dan – PC  
22.Dep.Sanda Victor – PSD 

 
La lucrările comisiei din 13 decembrie 2006 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 – Secretar 
5.  Dep.Vasile Aurelia – PSD – Secretar 
6.  Dep.Bivolaru Ioan – PSD  
7.  Dep. Boureanu  Cristian – PNL 
8.  Dep.Buzatu Dan Horaţiu – PNL 
9.  Dep.Dragomir Dumitru - PRM 
10.Dep.Eserghep Gelil – PRM 
11.Dep.Hanganu Romeo Octavian – PC 
12.Dep.Ibram Iusein – Minorităţi Naţionale 
13.Dep.Manolescu Oana – Minorităţi Naţionale 
14.Dep.Mihei Andrian Sirojea – PNL 
15.Dep.Mironescu Laurenţiu – PD 
16.Dep.Momanu Corneliu – PNL 
17.Dep.Niţulescu Teodor – PSD 
18.Dep.Pop Claudiu Adrian – PSD 
19.Dep.Popescu Ioan Dan – PC  
20.Dep.Sanda Victor – PSD 
 
La lucrările comisiei au fost absenţi: 
1. Dep.Bărbuleţiu Tiberiu - PNL 
2. Dep.Boagiu Anca Daniela – PD 
 
 
Ordinea de zi a fost adoptată în unanimitate. 
 
II. 

 
  În conformitate cu hotărârea Biroului Permanent al Camerei Deputaţilor, la 
data de 11 decembrie 2006 a avut loc şedinţa reunită a Comisiei pentru industrii şi 
servicii şi a Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare ale Camerei 
Deputaţilor şi a Comisiei economice, industrii şi servicii şi a Comisiei pentru privatizare 
şi administrarea activelor statului ale Senatului, pentru audierea domnului Varujan 
Vosganian – candidat la funcţia de ministru al economiei şi comerţului. 
  În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul domnul senator Dan Claudiu 
Tănăsescu, domnul deputat Iulian Iancu, domnul senator Dorel Constantin Onaca, 
domnul deputat Mihai Tudose, domnul deputat Emil Radu Moldovan, domnul deputat 



 4

Adrian Claudiu Pop, domnul deputat Aurel Vainer, domnul senator Mihai Lupoi, 
domnul senator Ovidiu Teodor Creţu, domnul deputat Ioan Bivolaru, domnul deputat 
Ioan Timiş, domnul senator Petru Şerban Mihăilescu, domnul senator Neculai Apostol, 
domnul senator Nicolae Neagu, domnul senator Viorel Constantinescu. 
  În urma dezbaterilor, domnul Varujan Vosganian a întrunit majoritatea 
voturilor pentru a se propune plenului Senatului şi Camerei Deputaţilor, validarea 
pentru funcţia de ministru al economiei şi comerţului. 
 
  În ceea ce priveşte şedinţa Comisiei pentru industrii şi servicii din 13 
decembrie 2006, cu propunerea legislativă de la punctul 1 al ordinii de zi, comisia a fost 
sesizată în fond. 
  La lucrările comisiei au fost prezenţi 20 deputaţi din totalul de 22 deputaţi 
membri ai comisiei. 
  La dezbaterile asupra propunerii legislative au participat specialişti din 
Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului. 
  În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul domnii deputaţi Iulian Iancu, Ioan 
Bivolaru, Mircea Ciopraga, Corneliu Momanu şi Constantin Petrea care au menţionat că 
în Ordonanţa Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor aprobată cu modificări 
şi completări prin Legea nr.82/1998, cu modificările şi completările ulterioare, la 
alineatul (2) al articolului 21 se prevede că „sectoarele de drumuri naţionale, incluzând 
şi lucrările de artă, amenajările şi accesoriile aferente, situate în intravilanul reşedinţelor 
de judeţe şi al municipiilor, sunt în administrarea consiliilor locale respective”. 
  Având în vedere cele menţionate, membrii comisiei au hotărât, în 
unanimitate, să propună plenului Camerei Deputaţilor respingerea propunerii 
legislative. 
 
  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 20 deputaţi din totalul de 22 deputaţi 
membri ai comisiei. 
  La dezbaterile asupra proiectului de lege au participat specialişti din 
Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului. 
  În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul domnii deputaţi Iulian Iancu, Ioan 
Bivolaru, Constantin Petrea şi Mircea Ciopraga care au menţionat că prin această 
propunere legislativă se încalcă prevederile Legii administraţiei publice locale 
nr.215/2001 în special în ceea ce priveşte principiul autonomiei autorităţilor 
administraţiei publice locale. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, în unanimitate, să 
avizeze negativ propunerea legislativă. 
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  Cu propunerile legislative de la punctele 3 şi 4 ale ordinii de zi, comisia a 
fost sesizată în fond împreună cu Comisia pentru politică economică, reformă şi 
privatizare. 
  La lucrările comisiei au fost prezenţi 20 deputaţi din totalul de 22 deputaţi 
membri ai comisiei. 
  Membrii comisiei au dezbătut raportul preliminar de respingere a 
propunerilor legislative întocmit de Comisia pentru politică economică, reformă şi 
privatizare şi au hotărât să se întocmească raportul comun de respingere a propunerilor 
legislative întrucât prevederile Legii privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei 
nr.1/2005 sunt în curs de implementare şi nu se impune, în prezent, modificarea acestei 
legi cadru. 
 
  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 20 deputaţi din totalul de 22 deputaţi 
membri ai comisiei. 
  În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât să avizeze favorabil 
proiectul de lege în forma prezentată de iniţiator. 
   
  Cu propunerea legislativă de la punctul 6 al ordinii de zi, comisia a fost 
sesizată în fond. 
  La lucrările comisiei au fost prezenţi 20 deputaţi din totalul de 22 deputaţi 
membri ai comisiei. 
  În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât să propună plenului 
Camerei Deputaţilor respingerea propunerii legislative deoarece, în forma prezentată de 
iniţiator, această propunere legislativă este inaplicabilă. 
 
  Cu proiectul de lege de la punctul 7 al ordinii de zi, comisia a fost sesizată 
pentru aviz la Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare. 
  La lucrările comisiei au fost prezenţi 20 deputaţi din totalul de 22 deputaţi 
membri ai comisiei. 
  În cadrul dezbaterilor la care au luat cuvântul domnii deputaţi Ioan 
Bivolaru, Iulian Iancu şi Constantin Petrea, membrii comisiei au hotărât să avizeze 
favorabil proiectul de lege în forma adoptată de Senat. 
 

Cu actele normative de la punctele 8, 9, 10 şi 12, comisia a fost sesizată în 
fond împreună cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi. 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 20 deputaţi din totalul de 22 deputaţi 
membri ai comisiei. 
  La examinarea actelor normative care se referă la modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe 
drumurile publice, au participat specialişti din Ministerul Administraţiei şi Internelor 
sub conducerea domnului secretar de stat Mircea Alexandru, de la Comisia pentru 
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Supravegherea Asigurărilor şi de la Uniunea Naţională a Societăţilor de Asigurare din 
România. 

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul domnii deputaţi Iulian Iancu, Ioan 
Bivolaru, Constantin Petrea, Mircea Ciopraga şi Corneliu Momanu care au arătat că 
propunerile de modificare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind 
circulaţia pe drumurile publice sunt incomplete şi în cazul în care ar fi admise este 
necesar a se modifica şi alte prevederi ale respectivei ordonanţe de urgenţă. De 
asemenea, domnii deputaţi au menţionat că unele propuneri nu îşi au locul în codul 
rutier, ţinând seama şi de faptul că în codurile rutiere din ţările europene nu există 
asemenea prevederi şi deci este necesar să se întocmească un act normativ specific şi să 
se modifice în mod corespunzător atât ordonanţa de urgenţă nr.195/2002 cât şi legile 
specifice asigurărilor.  

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât ca examinarea actelor 
normative să fie continuate în următoarea şedinţă a comisiei. 

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

în fond. 
La lucrările comisiei au fost prezenţi 20 deputaţi din totalul de 22 deputaţi 

membri ai comisiei. 
Membrii comisiei au hotărât ca dezbaterile să fie continuate la nivel de 

raportori. 
 
 
 
 

 
 

SECRETAR, 
 

Constantin Petrea 


