PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
Comisia pentru industrii si servicii

Bucureşti, 23.06.2008

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI
pentru şedinţa din 18 iunie 2008

I. Comisia pentru industrii şi servicii şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 18 iunie
2008, cu următoarea ordine de zi:
1. Proiect de Lege pentru aderarea României la Acordul european privind
transportul internaţional al mărfurilor periculoase pe căile navigabile interioare (ADN),
adoptat la Geneva la 26 mai 2000. (P.L.x 244/2008)
2. Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi
Guvernul Republicii Kazahstan privind transportul rutier internaţional de mărfuri, semnat la
Bucureşti la 22 noiembrie 2007 (P.L.X 286/2008)
3. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.5/2008 privind cadrul financiar general pentru fondul de participare JEREMIE (P.L.x
204/2008)
4. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.13/2008 pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice
nr.51/2006 şi a Legii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr.241/2006 (P.L.x
248/2008)
5. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.92/2007 pentru modificarea şi completarea Legii serviciului de salubrizare a localităţilor
nr.101/2006 (P.L.x 736/2007)

La lucrările comisiei din 18 iunie 2008 au fost prezenţi:
1. Dep.Iancu Iulian – PSD - Preşedinte
2. Dep.Antal Istvan – UDMR – Vicepreşedinte
3. Dep.Ciopraga Mircea – PNL – Vicepreşedinte
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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.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.
Şedinţa comisiei au fost condusă de domnul vicepreşedinte Mircea Ciopraga,
în conformitate cu ordinea de zi, care a fost adoptată în unanimitate.
Cu proiectul de lege de la punctul 1 al ordinii de zi, comisia a fost sesizată în
fond.
La lucrările comisiei au fost prezenţi toţi cei 22 de deputaţi membri ai comisiei.
La dezbaterile asupra proiectului de lege au participat, în calitate de invitaţi,
specialişti din cadrul Ministerului Transporturilor sub conducerea domnului Septimiu Buzaşu
– secretar de stat.
În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege au luat cuvântul domnii
deputaţi Mircea Ciopraga, Ioan Bivolaru, Corneliu Momanu, Adrian Mihei şi doamnele
deputat Aurelia Vasile şi Oana Manolescu.
În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, în unanimitate, să propună
plenului Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de lege în forma prezentată de Guvern.
2

Cu proiectul de lege de la punctul 2 al ordinii de zi, comisia a fost sesizată în
fond.
La lucrările comisiei au fost prezenţi toţi cei 22 de deputaţi membri ai comisiei.
La dezbaterile asupra proiectului de lege au participat, în calitate de invitaţi,
specialişti din cadrul Ministerului Transporturilor sub conducerea domnului Septimiu Buzaşu
– secretar de stat.
În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege au luat cuvântul domnii
deputaţi Mircea Ciopraga, Ioan Bivolaru, Corneliu Momanu, Adrian Mihei şi doamnele
deputat Aurelia Vasile şi Oana Manolescu.
În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, în unanimitate, să propună
plenului Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de lege în forma prezentată de Guvern.
Cu proiectul de lege de la punctul 3 al ordinii de zi, comisia a fost sesizată
pentru aviz care va fi transmis Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci.
La lucrările comisiei au fost prezenţi toţi cei 22 de deputaţi membri ai comisiei.
Deoarece reprezentantul Ministerului Economiei şi Finanţelor nu a răspuns
invitaţiei de a participa la dezbaterile asupra proiectului de lege, membrii Comisiei au hotărât,
în unanimitate, amânarea dezbaterilor acestui proiect de lege pentru viitoarea şedinţă a
Comisiei.
Cu proiectul de lege de la punctul 4 al ordinii de zi, comisia a fost sesizată în
fond.
La lucrările comisiei au fost prezenţi toţi cei 22 de deputaţi membri ai comisiei.
La dezbaterile asupra proiectului de lege au participat, în calitate de invitaţi, din
cadrul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative: domnii Liviu Grădinaru – director şi
Aureliu Dumitrescu – consilier, precum şi din cadrul Ministerului Mediului şi Dezvoltării
Durabile: doamnele Nicoleta Chiriac – director general, Doina Franţ – director, Laura
Costandache – consilier şi domnul Adrian Chesaru – şef birou.
În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege au luat cuvântul domnii
deputaţi Mircea Ciopraga, Ioan Bivolaru, Corneliu Momanu, Adrian Mihei şi doamnele
deputat Aurelia Vasile şi Oana Manolescu.
În cadrul şedinţei, membrii Comisiei au aprobat, în unanimitate, propunerea
doamnei deputat Aurelia Vasile de sistare a lucrărilor, datorită divergenţelor apărute în timpul
dezbaterilor asupra proiectului de lege şi examinarea acestuia la nivel de raportori cu
participarea specialiştilor din cadrul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative şi
Ministerului mediului şi Dezvoltării Durabile.
Totodată, s-a convenit să se solicite Biroului Permanent permisiunea de a ţine
următoarea şedinţă a comisiei în data de 24.06.2008, pentru finalizarea raportului, şedinţă
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care va avea loc împreună cu Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi
echilibru ecologic, cu care suntem sesizaţi pe fond.
Cu proiectul de lege de la punctul 5 al ordinii de zi, comisia a fost sesizată în
fond.
La lucrările comisiei au fost prezenţi toţi cei 22 de deputaţi membri ai comisiei.
La dezbaterile asupra proiectului de lege au participat, în calitate de invitaţi, din
cadrul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative: domnii Liviu Grădinaru – director şi
Aureliu Dumitrescu – consilier, precum şi din cadrul Ministerului Mediului şi Dezvoltării
Durabile: doamnele Nicoleta Chiriac – director general, Doina Franţ – director, Laura
Costandache – consilier şi domnul Adrian Chesaru – şef birou.
În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege au luat cuvântul domnii
deputaţi Mircea Ciopraga, Ioan Bivolaru, Corneliu Momanu, Adrian Mihei şi doamnele
deputat Aurelia Vasile şi Oana Manolescu.
În cadrul şedinţei, membrii Comisiei au aprobat, în unanimitate, propunerea
doamnei deputat Aurelia Vasile de sistare a lucrărilor, datorită divergenţelor apărute în timpul
dezbaterilor asupra proiectului de lege şi examinarea acestuia la nivel de raportori cu
participarea specialiştilor din cadrul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative şi
Ministerului mediului şi Dezvoltării Durabile.
Totodată, s-a convenit să se solicite Biroului Permanent permisiunea de a ţine
următoarea şedinţă a comisiei în data de 24.06.2008, pentru finalizarea raportului, şedinţă
care va avea loc împreună cu Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi
echilibru ecologic, cu care suntem sesizaţi pe fond.
Ordinea de zi fiind epuizată, domnul preşedinte declară închise lucrările
Comisiei pentru industrii şi servicii.

SECRETAR,
Aurelia Vasile
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