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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

CAMERA  DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru industrii si servicii 

 
 

           Bucureşti, 24.09.2007 

 

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 

pentru şedinţele din 19 şi 20 septembrie 2007 

 

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

zilele de  19 şi 20 septembrie 2007, cu următoarea ordine de zi: 

1. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 78/2007 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 

2007 (P.L.x. 553/2007). 

2. Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.33/2007 privind modificarea şi completarea Legii energiei 

electrice nr. 13/2007 şi Legii gazelor nr. 351/2004 (P.L.x. 458/2007). 

3. Proiect de Lege pentru modificarea alin.(2) al art. 30 din 

Legea pomiculturii nr. 348/2003 (P.L.x. 560/2007). 

4. Proiect de Lege privind auditul de siguranţă rutieră (P.L.x. 

408/2007). 

5. Propunere legislativă de modificare a Legii nr.49/2006 pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002, privind 

circulaţia pe drumurile publice, publicată în Monitorul Oficial Partea I nr. 

246 bis din 20/04/2006 (P.l.x. 518/2007). 

 

La lucrările comisiei din 19 septembrie 2007 au fost prezenţi: 

1.  Dep.Iancu Iulian – PSD - Preşedinte 
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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.Boagiu Anca Daniela – PD 

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

grup parlamentar 

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

parlamentar 

10.Dep.Dragomir Dumitru – PRM 

11.Dep.Eserghep Gelil – PRM 

12.Dep.Hanganu Romeo Octavian – Fără apartenenţă la un grup 

parlamentar 

13.Dep.Ibram Iusein – Minorităţi Naţionale 

14.Dep.Manolescu Oana – Minorităţi Naţionale 

15.Dep.Mihei Andrian Sirojea – PNL 

16.Dep.Mironescu Laurenţiu – PD 

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

parlamentar 

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.Silaghi Ovidiu Ioan – PNL 

2.   Dep.Vălean Adina Ioana – PNL 



 3

 

 La lucrările comisiei din 20 septembrie 2007 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.Boagiu Anca Daniela – PD 

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

grup parlamentar 

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

parlamentar 

10.Dep.Dragomir Dumitru – PRM 

11.Dep.Eserghep Gelil – PRM 

12.Dep.Hanganu Romeo Octavian – Fără apartenenţă la un grup 

parlamentar 

13.Dep.Ibram Iusein – Minorităţi Naţionale 

14.Dep.Manolescu Oana – Minorităţi Naţionale 

15.Dep.Mihei Andrian Sirojea – PNL 

16.Dep.Mironescu Laurenţiu – PD 

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

parlamentar 

18.Dep.Pop Claudiu Adrian – PSD 

19.Dep.Popescu Ioan Dan – PC 

20.Dep.Sanda Victor – PSD 
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La lucrările comisiei au fost absenţi: 

1. Dep.Silaghi Ovidiu Ioan – PNL 

2. Dep.Vălean Adina Ioana – 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, împreună cu  Comisia economică, industrii şi 

servicii a Senatului, aviz care va fi transmis Comisiei pentru buget, finanţe 

şi bănci. 

  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 partea Ministerului Economiei şi Finanţelor. 

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul domnii deputaţi Iulian 

Iancu, Istvan Antal, Ioan Bivolaru, Corneliu Momanu, Andrian Sirojea 

Mihei şi Iusein Ibram. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate 

de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege. 

Cu proiectul de lege de la punctul 2 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 proiectului de lege au participat specialişti 

din partea Ministerului Economiei şi Finanţelor şi Autorităţii Naţionale de 

Reglementare în Domeniul Energiei. 
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În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul domnii deputaţi Iulian 

Iancu, Istvan Antal, Ioan Bivolaru, Corneliu Momanu şi Andrian Sirojea 

Mihei. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, în 

unanimitate, să propună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului 

de lege cu amendamente admise. 

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

fost sesizată pentru aviz care va fi transmis Comisiei pentru agricultură, 

silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice. 

  La lucrările comisiei au fost prezenţi 20 deputaţi din totalul de 

22 deputaţi membri ai comisiei. 

La dezbaterile asupra proiectului de lege a participat din partea 

iniţiatorilor, domnul deputat Valeriu Tabără. 

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul domnii deputaţi Iulian 

Iancu, Istvan Antal, Ioan Bivolaru şi Corneliu Momanu. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, în 

unanimitate, avizarea favorabilă a proiectului de lege cu amendamente 

admise. 

Cu proiectul de lege de la punctul 4 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 proiectului de lege au participat specialişti 

din partea Inspectoratului de Stat în Construcţii sub coordonarea doamnei 

Doina Isopescu – inspector general de stat. 
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În cadrul dezbaterilor, domnul deputat Ioan Bivolaru a propus 

membrilor comisiei amânarea dezbaterilor proiectului de lege deoarece 

acest proiect de lege trebuie discutat la nivel de raportori. 

Membrii comisiei au avut în vedere şi adresa Ministerului 

Transporturilor prin care s-a solicitat amânarea dezbaterilor pentru ca 

această instituţie să fie reprezentată la nivel de demnitar. 

Membrii comisiei au hotărât, în unanimitate, amânarea 

dezbaterilor proiectului de lege. 

Cu propunerea legislativă de la punctul 5 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 partea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative. 

În cadrul dezbaterilor domnul deputat Ioan Bivolaru a cerut 

amânarea dezbaterilor propunerii legislative, deoarece la Senat se discută o 

ordonanţă de urgenţă cu aceeaşi temă, iar cele 2 proiecte trebuie discutate 

împreună. 

Membrii comisiei au hotărât, în unanimitate, amânarea 

dezbaterilor propunerii legislative până când va fi transmis comisiei şi 

proiectul de lege referitor la ordonanţa de urgenţă menţionată. 

Ordinea de zi fiind epuizată, domnul preşedinte Iulian Iancu 

declară închise lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii. 

 

SECRETAR, 

Aurelia Vasile 


