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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

CAMERA  DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru industrii si servicii 

 
           Bucureşti, 18.06.2007 

 
 

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 

pentru şedinţele din 12, 13 şi 14 iunie 2007 

 

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

zilele de  12, 13, şi 14 iunie 2007, cu următoarea ordine de zi: 

1. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 

nr.14/2007 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a 

bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului (P.L.x. 

320/2007). 

2. Propunere legislativă privind stimularea promovării surselor 

regenerabile de energie (P.l.x. 98/2007). 

3. Propunere legislativă privind promovarea producerii de 

energie din surse regenerabile şi neconvenţionale (P.l.x. 357/2007). 

4. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.79/2006 privind majorarea tarifelor în transportul feroviar 

de călători pe teritoriul României (P.L.x. 971/2006). 

5. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de 

închiriere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.45 din 

28 ianuarie 2003, cu modificările şi completările ulterioare (P.l.x. 

199/2006). 
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6. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.38/2003 

privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere (P.l.x. 

712/2006). 

7. Proiect de Lege privind transportul în regim de taxi (P.L.x. 

716/2006). 

8. Propunere legislativă privind autorizarea şi efectuarea 

transportului în regim de taxi (P.l.x. 717/2006). 

9. Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.38/2003 privind 

transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere (P.L.x. 69/2007). 

10. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de 

închiriere (P.l.x. 293/2007). 

11. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 

Legii gazelor nr.351/2004 (P.l.x. 267/2007). 

12. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.351 din 14/07/2004, Legea gazelor  (P.l.x. 283/2007). 

13. Diverse 

 

La lucrările comisiei din 12 iunie 2007 au fost prezenţi: 

1.  Dep.Iancu Iulian – PSD - Preşedinte 

2.  Dep.Antal Istvan – UDMR – Vicepreşedinte  

3.  Dep.Petrea Constantin – PD – Secretar 

4.  Dep.Vasile Aurelia – PSD – Secretar 

5.  Dep.Bivolaru Ioan – PSD 

6.  Dep.Boagiu Anca Daniela – PD 
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7. Dep.Buzatu Dan Horaţiu – Fără apartenenţă la un grup 

parlamentar 

8.  Dep.Dragomir Dumitru – PRM 

9.  Dep.Hanganu Romeo Octavian – PC 

10.Dep.Ibram Iusein – Minorităţi Naţionale 

11.Dep.Manolescu Oana – Minorităţi Naţionale 

12.Dep.Mihei Andrian Sirojea – PNL 

13.Dep.Mironescu Laurenţiu – PD 

14.Dep.Momanu Corneliu – Fără apartenenţă la un grup 

parlamentar 

15.Dep.Niţulescu Teodor – PSD 

16.Dep.Pop Claudiu Adrian – PSD 

17.Dep.Popescu Ioan Dan – PC 

18.Dep.Sanda Victor – PSD 

19.Dep.Vălean Adina Ioana - PNL 

 

La lucrările comisiei au fost absenţi: 

1. Dep.Ciopraga Mircea – PNL 

2. Dep.Boureanu Cristian  Alexandru– Fără apartenenţă la un 

grup parlamentar 

3.  Dep.Eserghep Gelil – PRM 

4. Dep.Silaghi Ovidiu Ioan – PNL 

 

 La lucrările comisiei din 13 iunie 2007 au fost prezenţi: 

1.  Dep.Iancu Iulian – PSD - Preşedinte 
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2.  Dep.Antal Istvan – UDMR – Vicepreşedinte  

3.  Dep.Petrea Constantin – PD – Secretar 

4.  Dep.Vasile Aurelia – PSD – Secretar 

5.  Dep.Bivolaru Ioan – PSD 

6.  Dep.Boagiu Anca Daniela – PD 

7. Dep.Buzatu Dan Horaţiu – Fără apartenenţă la un grup 

parlamentar 

8.  Dep.Dragomir Dumitru – PRM 

9.  Dep.Hanganu Romeo Octavian – PC 

10.Dep.Ibram Iusein – Minorităţi Naţionale 

11.Dep.Manolescu Oana – Minorităţi Naţionale 

12.Dep.Mihei Andrian Sirojea – PNL 

13.Dep.Mironescu Laurenţiu – PD 

14.Dep.Momanu Corneliu – Fără apartenenţă la un grup 

parlamentar 

15.Dep.Niţulescu Teodor – PSD 

16.Dep.Pop Claudiu Adrian – PSD 

17.Dep.Popescu Ioan Dan – PC 

18.Dep.Sanda Victor – PSD 

19.Dep.Frâncu Emilian – PNL (a înlocuit pe doamna deputat 

Vălean Adina Ioana – PNL) 

 

La lucrările comisiei au fost absenţi: 

1. Dep.Ciopraga Mircea – PNL 
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2. Dep.Boureanu Cristian  Alexandru– Fără apartenenţă la un 

grup parlamentar 

3.  Dep.Eserghep Gelil – PRM 

4. Dep.Silaghi Ovidiu Ioan – PNL 

 

La lucrările comisiei din 14 iunie 2007 au fost prezenţi: 

1.  Dep.Iancu Iulian – PSD - Preşedinte 

2.  Dep.Antal Istvan – UDMR – Vicepreşedinte   

3.  Dep.Petrea Constantin – PD – Secretar 

4.  Dep.Vasile Aurelia – PSD – Secretar 

5.  Dep.Bivolaru Ioan – PSD 

6.  Dep.Boagiu Anca Daniela – PD 

7. Dep.Buzatu Dan Horaţiu – Fără apartenenţă la un grup 

parlamentar 

8.  Dep.Dragomir Dumitru – PRM 

9.Dep.Hanganu Romeo Octavian – PC 

10.Dep.Ibram Iusein – Minorităţi Naţionale 

11.Dep.Manolescu Oana – Minorităţi Naţionale 

12.Dep.Mihei Andrian Sirojea – PNL 

13.Dep.Mironescu Laurenţiu – PD 

14.Dep.Momanu Corneliu – Fără apartenenţă la un grup 

parlamentar 

15.Dep.Niţulescu Teodor – PSD 

16.Dep.Pop Claudiu Adrian – PSD 

17.Dep.Popescu Ioan Dan – PC 
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18.Dep.Sanda Victor – PSD 

19.Dep.Vălean Adina Ioana – PNL 

 

La lucrările comisiei au fost absenţi: 

1. Dep.Ciopraga Mircea – PNL – Vicepreşedinte 

 

2. Dep.Boureanu Cristian  Alexandru– Fără apartenenţă la un 

grup parlamentar 

3. Dep.Eserghep Gelil – PRM 

4. Dep.Silaghi Ovidiu Ioan – PNL 

 

Ordinea de zi a fost adoptată în unanimitate. 

 

II. 

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

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

  La lucrările comisiei au fost prezenţi 19 deputaţi din totalul de 

23 deputaţi membri ai comisiei. 

La dezbaterile asupra proiectului de lege au participat 

specialişti din partea Ministerului Economiei şi Finanţelor. 

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul domnii deputaţi Iulian 

Iancu, Corneliu Momanu, Iusein Ibram, Istvan Antal. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, în 

unanimitate, avizarea favorabilă a proiectului de lege cu amendamente 

admise. 
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Cu propunerile legislative de la punctele 2 şi 3 ale ordinii de 

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

  La lucrările comisiei au fost prezenţi 19 deputaţi din totalul de 

23 deputaţi membri ai comisiei. 

La dezbaterile asupra proiectului de lege au participat 

specialişti din partea Ministerului Economiei şi Finanţelor, Ministerului 

Mediului şi Dezvoltării Durabile şi Agenţiei Române pentru Conservarea 

Energiei. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, în 

unanimitate, să propună plenului Camerei Deputaţilor respingerea 

propunerilor legislative. 

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

fost sesizată în fond pentru reexaminare. 

  La lucrările comisiei au fost prezenţi 19 deputaţi din totalul de 

23 deputaţi membri ai comisiei. 

La dezbaterile asupra proiectului de lege au participat 

specialişti din Ministerul Transporturilor, sub conducerea domnului 

secretar de stat Barna Tanczos. 

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul domnii deputaţi Iulian 

Iancu, Ioan Bivolaru, Istvan Antal, Iusein Ibram şi doamna deputat 

Aurelia Vasile care au menţionat că majorarea tarifului în transportul 

feroviar de călători trebuie făcută pe baza unei metodologii bazate pe 

eficientizarea activităţii societăţii de transport călători. 
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În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, în 

unanimitate, să propună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea 

proiectului de lege cu amendamente admise. 

Cu propunerile legislative şi proiectele de lege de la punctele 5 

- 10 ale ordinii de zi, care au acelaşi obiect de reglementare, comisia a 

fost sesizată în fond. 

  La lucrările comisiei au fost prezenţi 19 deputaţi din totalul de 

23 deputaţi membri ai comisiei. 

La dezbateri au participat specialişti din partea Ministerului 

Internelor şi Reformei Administrative sub conducerea domnului secretar 

de stat Marian Petrache, Biroului Român de Metrologie Legală, Camerei 

Naţionale a Taximetriştilor, Asociaţiei Naţionale a Patronatului a 

Operatorilor de Transport în Regim de Taxi, precum şi Ministerului 

Transporturilor sub conducerea domnului secretar de stat Barna Tanczos. 

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul domnii deputaţi Iulian 

Iancu, Ioan Bivolaru, Istvan Antal, Constantin Petrea, Corneliu Momanu 

şi doamna deputat Aurelia Vasile. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, în 

unanimitate, continuarea dezbaterilor în următoarea şedinţă a comisiei. 

Cu propunerile legislative de la punctele 11 şi 12 ale ordinii de 

zi, care au acelaşi obiect de reglementare, comisia a fost sesizată, în fond, 

pentru raport suplimentar. 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 19 deputaţi din totalul de 

23 deputaţi membri ai comisiei. 
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La dezbaterile asupra propunerilor legislative au participat 

specialişti din partea Ministerului Economiei şi Finanţelor. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, în 

unanimitate, să propună plenului menţinerea raportului iniţial, respectiv 

adoptarea propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii 

gazelor nr.351/2004 (P.l.x. 267/2007) şi respingerea propunerii legislative 

pentru modificarea şi completarea Legii nr.351 din 14/07/2004, Legea 

gazelor  (P.l.x. 283/2007). 

La ultimul punct – „Diverse”, membrii comisiei au luat în 

discuţie hotărârea subcomisiei constituită pentru realizarea audierilor 

candidaţilor pentru funcţia de preşedinte al CNSC. Membrii comisiei au 

hotărât amânarea audierilor pentru a avea posibilitatea să cunoască 

activitatea desfăşurată până în prezent de Consiliu şi, implicit, dacă se 

impun schimbări în acest sens. Dezbaterile vor fi reluate într-o şedinţă 

viitoare şi se va decide modul de acţiune al Comisiei pentru industrii şi 

servicii, desemnată să exercite controlul asupra CNSC, conform 

prevederilor Legii nr.128/2007 şi Hotărârii Biroului Permanent al 

Camerei Deputaţilor.  

 

  Ordinea de zi fiind epuizată, domnul preşedinte Iulian Iancu 

declară închise lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii. 

 

 

SECRETAR, 

Aurelia Vasile 


