PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
Comisia pentru industrii si servicii

Bucureşti, 11.02.2008
SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI
pentru şedinţele din 5, 6 şi 7 februarie 2008

I. Comisia pentru industrii şi servicii şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 5, 6
şi 7 februarie 2008, cu următoarea ordine de zi:
1. Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului, realizat prin schimbul de
scrisori efectuat la Paris, la 26 ianuarie 2006, respectiv la 3 iulie 2006, privind participarea
României în calitate de membru cu drepturi depline la Comitetul Oţelului din cadrul
Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (P.L.X 885/2007)
2. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003
privind Codul fiscal (P.l.X 810/2007)
3. Proiect de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.114/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.195/2005 privind protecţia mediului (P.L.X 909/2007)
4. Proiect de Lege privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor
sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil (P.L.X
829/2007)
5. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.134/2007 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2007 (P.L.X 815/2007)
6. Propunere legislativă privind Statutul personalului aeronautic tehnic din
aviaţia civilă din România (P.l.X 448/2007)
7. Propunere legislativă privind Statutul Controlorului Civil de Trafic Aerian
din România (P.l.X 844/2007)
8. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.45/2007
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.109/2005
privind transporturile rutiere (P.L.X 779/2007)
9. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.198/2004
privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcţie de autostrăzi şi drumuri naţionale
(P.L.X 800/2007)
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La lucrările comisiei din 5 februarie 2008 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-L – Secretar
5. Dep.Vasile Aurelia – PSD – Secretar
6. Dep.Bivolaru Ioan – PSD
7. Dep.Boagiu Anca Daniela – PD-L
8. Dep.Boureanu Cristian Alexandru – PD-L
9. Dep.Buzatu Dan Horaţiu – Fără apartenenţă la un grup parlamentar
10. Dep.Hanganu Romeo Octavian – Fără apartenenţă la un grup
parlamentar
11.Dep.Ibram Iusein – Minorităţi Naţionale
12.Lefter Ioan Silviu - PNL
13.Dep.Manolescu Oana – Minorităţi Naţionale
14.Dep.Mihei Andrian Sirojea – PNL
15.Dep.Mironescu Laurenţiu – PD-L
16.Dep.Momanu Corneliu – PD-L
17.Dep.Pop Claudiu Adrian – PSD
18.Dep.Popescu Ioan Dan – PC
19.Dep.Sanda Victor – PSD
La lucrările comisiei au fost absenţi:
1. Dep.Dragomir Dumitru – PRM
2. Dep. Silaghi Ovidiu Ioan – PNL
La lucrările comisiei din 6 februarie 2008 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-L – Secretar
5. Dep.Vasile Aurelia – PSD – Secretar
6. Dep.Bivolaru Ioan – PSD
7. Dep.Boagiu Anca Daniela – PD-L
8. Dep.Boureanu Cristian Alexandru – PD-L
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9. Dep.Buzatu Dan Horaţiu – Fără apartenenţă la un grup parlamentar
10. Dep.Hanganu Romeo Octavian – Fără apartenenţă la un grup
parlamentar
11.Dep.Ibram Iusein – Minorităţi Naţionale
12.Lefter Ioan Silviu - PNL
13.Dep.Manolescu Oana – Minorităţi Naţionale
14.Dep.Mihei Andrian Sirojea – PNL
15.Dep.Mironescu Laurenţiu – PD-L
16.Dep.Momanu Corneliu – PD-L
17.Dep.Pop Claudiu Adrian – PSD
18.Dep.Popescu Ioan Dan – PC
19.Dep.Sanda Victor – PSD
La lucrările comisiei au fost absenţi:
1. Dep.Dragomir Dumitru – PRM
2. Dep. Silaghi Ovidiu Ioan – PNL
La lucrările comisiei din 7 februarie 2008 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-L – Secretar
5. Dep.Vasile Aurelia – PSD – Secretar
6. Dep.Bivolaru Ioan – PSD
7. Dep.Boagiu Anca Daniela – PD-L
8. Dep.Buzatu Dan Horaţiu – Fără apartenenţă la un grup parlamentar
9. Dep.Hanganu Romeo Octavian – Fără apartenenţă la un grup
parlamentar
10.Dep.Ibram Iusein – Minorităţi Naţionale
11.Lefter Ioan Silviu - PNL
12.Dep.Manolescu Oana – Minorităţi Naţionale
13.Dep.Mihei Andrian Sirojea – PNL
14.Dep.Mironescu Laurenţiu – PD-L
15.Dep.Momanu Corneliu – PD-L
16.Dep.Pop Claudiu Adrian – PSD
17.Dep.Popescu Ioan Dan – PC
18.Dep.Sanda Victor – PSD
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19. Dep.Cristea Ion – PNL (a înlocuit pe domnul deputat Silaghi Ovidiu Ioan
– PNL)
La lucrările comisiei au fost absenţi:
1. Dep.Boureanu Cristian Alexandru – PD-L
2. Dep.Dragomir Dumitru – PRM
Şedinţele comisiei au fost conduse de domnul preşedinte Iulian Iancu şi
domnul vicepreşedinte Mircea Ciopraga în conformitate cu ordinea de zi, fiind adoptată în
unanimitate.
II.
Cu proiectul de lege de la punctul 1 al ordinii de zi, comisia a fost sesizată în
fond.
La lucrările comisiei au fost prezenţi 19 deputaţi din totalul de 21 deputaţi
membri ai comisiei.
La dezbaterile asupra proiectului de lege au participat specialişti din cadrul
Ministerului Economiei şi Finanţelor – Direcţia Generală de Politici Industriale şi
Competitivitate (DGPIC) sub coordonarea domnului Ion Capotă – director general.
În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul domnii deputaţi Iulian Iancu, Ioan
Bivolaru, Mircea Ciopraga, Istvan Antal, Cristian Boureanu, Corneliu Momanu, Laurenţiu
Mironescu, Iusein Ibram, Romeo Hanganu, Ioan Silviu Lefter şi doamnele deputat Aurelia
Vasile şi Anca Boagiu.
În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, în unanimitate, să
propună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea acestui proiect de lege.
Cu propunerea legislativă de la punctul 2 al ordinii de zi, comisia a fost
sesizată pentru aviz ce va fi transmis Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci care este
sesizată în fond.
La lucrările comisiei au fost prezenţi 19 deputaţi din totalul de 21 deputaţi
membri ai comisiei.
La dezbaterile asupra propunerii legislative au participat specialişti din
cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor sub coordonarea domnului Mihai Hură –
director şi din partea iniţiatorilor acestei propuneri legislative, domnul senator Şerban
Cezar Strătilă.
În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul domnii deputaţi Iulian Iancu, Ioan
Bivolaru, Mircea Ciopraga, Istvan Antal, Constantin Petrea, Cristian Boureanu, Corneliu
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Momanu, Laurenţiu Mironescu, Iusein Ibram, Romeo Hanganu, Ioan Silviu Lefter şi
doamnele deputat Aurelia Vasile şi Anca Boagiu.
Cu această ocazie, membrii comisiei au propus următoarele:
- amânarea dezbaterii acestei propuneri legislative până când Ordonanţa
Guvernului privind taxa de primă înmatriculare, negociată cu Uniunea Europeană, va fi
transmisă spre examinare comisiei;
- să se înainteze către Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor solicitarea
de a aproba dezbaterea acestui proiect de lege în fond şi în cadrul comisiei noastre;
- să se transmită Primului Ministru, solicitarea comisiei privind necesitatea
ca toate temele de importanţă majoră ce urmează a fi legiferate şi pentru care se impune
o negociere cu Uniunea Europeană, să fie examinate mai întâi şi în cadrul comisiei
parlamentare de specialitate.
În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi:
- amânarea dezbaterii acestei propuneri legislative până când Ordonanţa
Guvernului privind taxa de primă înmatriculare, negociată cu Uniunea Europeană, va fi
transmisă spre examinare comisiei;
- să se înainteze către Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor solicitarea
de a aproba dezbaterea acestui proiect de lege în fond şi în cadrul comisiei noastre.
Cu proiectul de lege de la punctul 3 al ordinii de zi, comisia a fost sesizată
pentru aviz ce va fi transmis la Comisia pentru administraţie publică, amenajarea
teritoriului şi echilibru ecologic care este sesizată în fond.
La lucrările comisiei au fost prezenţi 19 deputaţi din totalul de 21 deputaţi
membri ai comisiei.
La dezbaterile asupra proiectului de lege au participat specialişti din cadrul
Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile sub coordonarea doamnei Lucia Varga –
secretar de stat.
În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul domnii deputaţi Iulian Iancu, Ioan
Bivolaru, Mircea Ciopraga, Istvan Antal, Constantin Petrea, Cristian Boureanu, Corneliu
Momanu, Laurenţiu Mironescu, Iusein Ibram, Romeo Hanganu, Ioan Silviu Lefter şi
doamnele deputat Aurelia Vasile şi Anca Boagiu.
În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, în unanimitate, adoptarea
proiectului cu amendamente admise şi transmiterea avizului favorabil la Comisia pentru
administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic.
Cu proiectul de lege de la punctul 4 al ordinii de zi, comisia a fost sesizată în
fond.
La lucrările comisiei au fost prezenţi 19 deputaţi din totalul de 21 deputaţi
membri ai comisiei.
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La dezbaterile asupra proiectului de lege au participat specialişti din cadrul
Ministerului Economiei şi Finanţelor – Direcţia Infrastructura Calităţii Mediului (DICM) sub
coordonarea doamnei Cristiana Ion – director general şi din cadrul Inspecţiei de Stat
pentru Controlul Cazanelor, Recipienţilor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat (ISCIR)
domnii Alexandru Szilveszter şi Alexandru Păcurar – inspectori principali.
În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul domnii deputaţi Iulian Iancu, Ioan
Bivolaru, Mircea Ciopraga, Istvan Antal, Constantin Petrea, Cristian Boureanu, Corneliu
Momanu, Laurenţiu Mironescu, Andrian Mihei, Iusein Ibram, Romeo Hanganu, Ioan Silviu
Lefter şi doamnele deputat Aurelia Vasile şi Anca Boagiu.
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 5 al ordinii de zi, comisia a fost sesizată
pentru aviz ce va fi transmis la Comisia pentru buget, finanţe şi bănci care este sesizată
în fond.
La lucrările comisiei au fost prezenţi 19 deputaţi din totalul de 21 deputaţi
membri ai comisiei.
La dezbaterile asupra proiectului de lege au participat specialişti din cadrul
Ministerului Economiei şi Finanţelor.
În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, în unanimitate, avizarea
favorabilă a proiectului de lege.
Cu propunerea legislativă de la punctul 6 al ordinii de zi, comisia a fost
sesizată în fond împreună cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi.
La lucrările comisiei au fost prezenţi 19 deputaţi din totalul de 21 deputaţi
membri ai comisiei.
La dezbaterile asupra proiectului de lege au participat specialişti din cadrul
Ministerului Transporturilor: doamna Carmen Pop – consilier, domnul Răzvan Ionescu –
consilier şi din partea Sindicatului Naţional Tehnic Tarom: domnul Constantin Marius
Romeo – vicepreşedinte şi domnul Curdov Aurel – secretar şi din Federaţia Naţională a
Personalului Aeronautic Tarom: domnul Voinea Cristian – preşedinte şi domnul Puşcaşu
Ion – vicepreşedinte.
În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul domnii deputaţi Iulian Iancu, Ioan
Bivolaru, Mircea Ciopraga, Istvan Antal, Constantin Petrea, Cristian Boureanu, Corneliu
Momanu, Laurenţiu Mironescu, Andrian Mihei, Iusein Ibram, Romeo Hanganu, Ioan Silviu
Lefter şi doamnele deputat Aurelia Vasile şi Anca Boagiu.
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În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, în unanimitate, să
propună plenului Camerei Deputaţilor aprobarea propunerii legislative cu amendamente
admise.
Cu propunerea legislativă de la punctul 7 al ordinii de zi, comisia a fost
sesizată în fond împreună cu Comisia pentru muncă şi protecţie socială.
La lucrările comisiei au fost prezenţi 19 deputaţi din totalul de 21 deputaţi
membri ai comisiei.
La dezbaterile asupra propunerii legislative au participat specialişti din
cadrul Ministerului Transporturilor: doamna Carmen Pop – consilier, domnul Răzvan
Ionescu – consilier, precum şi din partea iniţiatorilor propunerii legislative, doamna
senator Norica Nicolai.
În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul domnii deputaţi Iulian Iancu, Ioan
Bivolaru, Mircea Ciopraga, Istvan Antal, Constantin Petrea, Cristian Boureanu, Corneliu
Momanu, Laurenţiu Mironescu, Andrian Mihei, Iusein Ibram, Romeo Hanganu, Ioan Silviu
Lefter şi doamna deputat Aurelia Vasile.
În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, în unanimitate,
continuarea examinării acestei propuneri legislative în următoarea şedinţă a comisiei la
care să fie invitaţi şi specialişti din cadrul Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de
Şanse.
Cu proiectul de lege de la punctul 8 al ordinii de zi, comisia a fost sesizată în
fond.
La lucrările comisiei au fost prezenţi 19 deputaţi din totalul de 21 deputaţi
membri ai comisiei.
La dezbaterile asupra proiectului de lege au participat specialişti din cadrul
Ministerului Transporturilor: doamna Ortansa Munteanu – director şi doamna Camelia
Şeban – director adjunct, precum şi consilierii Carmen Pop şi Florin Tărăşilă de la Direcţia
Generală Infrastructură Transport Rutier (DGITR).
În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul domnii deputaţi Ioan Bivolaru, Mircea
Ciopraga, Istvan Antal, Constantin Petrea, Corneliu Momanu, Ion Cristea, Laurenţiu
Mironescu, Andrian Mihei, Iusein Ibram, Romeo Hanganu şi doamna deputat Aurelia
Vasile.
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 9 al ordinii de zi, comisia a fost sesizată
pentru aviz ce va fi transmis la Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi care este
sesizată în fond.
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La lucrările comisiei au fost prezenţi 19 deputaţi din totalul de 21 deputaţi
membri ai comisiei.
La dezbaterile asupra proiectului de lege au participat specialişti din cadrul
Ministerului Transporturilor: doamna Ortansa Munteanu – director, precum şi consilierii
Carmen Pop şi Florin Tărăşilă de la Direcţia Generală Infrastructură Transport Rutier
(DGITR).
În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul domnii deputaţi Ioan Bivolaru, Mircea
Ciopraga, Istvan Antal, Constantin Petrea, Corneliu Momanu, Ion Cristea, Laurenţiu
Mironescu, Andrian Mihei, Iusein Ibram, Romeo Hanganu şi doamna deputat Aurelia
Vasile.
În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi,
amânarea examinării proiectului de lege cu o săptămână, deoarece Ministerul
Transporturilor definitivează în prezent noi propuneri de măsuri prealabile lucrărilor de
construcţie de autostrăzi şi drumuri naţionale, care vor completa acest proiect de lege.
Domnul deputat Ioan Bivolaru solicită întocmirea unei adrese către Biroul
Permanent al Camerei Deputaţilor pentru aprobarea dezbaterii în fond a acestui proiect
de lege şi în cadrul comisiei noastre, deoarece obiectul acestui proiect de lege intră în
atribuţiile comisiei.
Ordinea de zi fiind epuizată, domnul preşedinte Iulian Iancu declară închise
lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii.

SECRETAR,
Aurelia Vasile
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