PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
Comisia pentru industrii si servicii

Bucureşti, 08.04.2008
SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI
pentru şedinţa din 18 martie 2008
I. Comisia pentru industrii şi servicii şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 18
martie 2008, cu următoarea ordine de zi:
1. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.129/2007 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.30/2006 privind
funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a
contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a
contractelor de concesiune de servicii (PLx 35/2008)
2. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.132/2007 pentru aprobarea facilităţilor fiscale acordate prin Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr.37/2004 privind măsuri de diminuare a arieratelor în economie (P.L.X
36/2008)
3. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.133/2007 privind aprobarea unor măsuri financiare pe anul 2007 (P.L.x 37/2008)
4. Propunere legislativă pentru modificarea 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 667/2007)
5. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 295/2004
privind regimul armelor şi al muniţiilor (P.l.x 68/2008)
6. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.26/1990 privind registrul
comerţului (P.l.x 67/2008)
La lucrările comisiei din 18 martie 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
1

6. Dep.Bivolaru Ioan – PSD
7. Dep.Boagiu Anca Daniela – PD-L
8. Dep.Boureanu Cristian Alexandru – PD-L
9. Dep.Dragomir Dumitru – PRM
10.Dep.Hanganu Romeo Octavian – Fără apartenenţă la un grup
parlamentar
11.Dep.Ibram Iusein – Minorităţi Naţionale
12.Dep.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.Piteiu Marcel Adrian – PD-L
18.Dep.Pop Claudiu Adrian – PSD
19.Dep.Popescu Ioan Dan – PC
20.Dep.Rusu Liviu Alin - PSD
21.Dep.Sanda Victor – PSD
22.Dep.Cristea Ioan – PNL (a înlocuit pe domnul deputat Zamfir Gabriel
Sorin – PNL)

II.
Punctele 1 – 3 pe de ordinea de zi au fost dezbătute în şedinţă comună
împreună cu Comisia pentru buget, finanţe şi bănci.
Cu proiectul de lege de la punctul 1 al ordinii de zi, comisia a fost sesizată în
fond împreună cu Comisia pentru buget, finanţe şi bănci.
La lucrările comisiei au fost prezenţi toţi cei 22 de deputaţi membri ai
comisiei.
Deoarece la şedinţă Ministerul Economiei şi Finanţelor nu a fost reprezentat
la nivel de demnitar, membrii celor două comisii au hotărât, cu majoritate de voturi,
amânarea dezbaterilor pentru următoarea şedinţă.
Cu proiectul de lege de la punctul 2 al ordinii de zi, comisia a fost sesizată în
fond împreună cu Comisia pentru buget, finanţe şi bănci.
La lucrările comisiei au fost prezenţi toţi cei 22 de deputaţi membri ai
comisiei.
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Deoarece la şedinţă Ministerul Transporturilor nu a fost reprezentat la nivel
de demnitar, membrii celor două comisii au hotărât, cu majoritate de voturi, amânarea
dezbaterilor pentru următoarea şedinţă.
Cu proiectul de lege de la punctul 3 al ordinii de zi, comisia a fost sesizată în
fond împreună cu Comisia pentru buget, finanţe şi bănci.
La lucrările comisiei au fost prezenţi toţi cei 22 de deputaţi membri ai
comisiei.
Deoarece la şedinţă Ministerul Transporturilor nu a fost reprezentat la nivel
de demnitar, membrii celor două comisii au hotărât, cu majoritate de voturi, amânarea
dezbaterilor pentru următoarea şedinţă.
Şedinţa comisiei a fost condusă de domnul vicepreşedinte Mircea Ciopraga
în conformitate cu ordinea de zi.
Cu propunerea legislativă de la punctul 4 al ordinii de zi, comisia a fost
sesizată în fond împreună cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi.
Propunerea legislativă a fost retrimisă la cele două comisii sesizate în fond
pentru reexaminare.
La lucrările comisiei au fost prezenţi toţi cei 22 de deputaţi membri ai
comisiei.
În cadrul dezbaterilor asupra propunerii legislative au luat cuvântul domnii
deputaţi: Ioan Bivolaru, Mircea Ciopraga, Constantin Petrea, Istvan Antal, Liviu Alin Rusu,
IAndrian Mihei, Corneliu Momanu, Marcel Adrian Piteiu şi doamna deputat Aurelia Vasile.
În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, în unanimitate,
menţinerea punctului de vedere transmis iniţial, respectiv respingerea iniţiativei legislative.
Cu propunerea legislativă de la punctul 5 al ordinii de zi, comisia a fost
sesizată pentru aviz care va fi transmis Comisiei pentru apărare, ordine publică şi
siguranţă naţională.
La lucrările comisiei au fost prezenţi toţi cei 22 de deputaţi membri ai
comisiei.
La dezbaterile asupra propunerii legislative a participat din partea
Ministerului de Interne şi Reformei Administrative – IGP – Direcţia arme, explozibil şi
substanţe toxice – domnul Dănuţ Amuza – consilier.
În cadrul dezbaterilor asupra propunerii legislative au luat cuvântul domnii
deputaţi: Ioan Bivolaru, Mircea Ciopraga, Constantin Petrea, Istvan Antal, Liviu Alin Rusu,
IAndrian Mihei, Corneliu Momanu, Marcel Adrian Piteiu, Ioan Cristea şi doamna deputat
Aurelia Vasile.
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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 6 al ordinii de zi, comisia a fost sesizată
pentru aviz care va fi transmis Comisiei juridică, de disciplină şi imunităţi.
La lucrările comisiei au fost prezenţi toţi cei 22 de deputaţi membri ai
comisiei.
În cadrul dezbaterilor asupra propunerii legislative au luat cuvântul domnii
deputaţi: Ioan Bivolaru, Mircea Ciopraga, Constantin Petrea, Istvan Antal, Liviu Alin Rusu,
IAndrian Mihei, Corneliu Momanu, Marcel Adrian Piteiu, Ioan Cristea şi doamna deputat
Aurelia Vasile.
În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi,
avizarea negativă a propunerii legislative.
Ordinea de zi fiind epuizată, domnul preşedinte Iulian Iancu declară închise
lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii.

SECRETAR,
Aurelia Vasile
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