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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

CAMERA  DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru industrii si servicii 

 
 

           Bucureşti, 29.09.2008 
 

 

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
pentru şedinţa din 23 septembrie 2008 

 

 

  I. Comisia pentru industrii şi servicii şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 23 

septembrie 2008, cu următoarea ordine de zi: 

 

1. Analiza stadiului de realizare a lucrărilor la autostrada Braşov - Borş 

(Autostrada "Transilvania"), contractate cu Compania Bechtel  

2. Proiect de Lege privind auditul de securitate în domeniul aviaţiei civile (PLx 

401/2008) 

3. Propunere legislativă privind Statutul personalului aeronautic nenavigant 

tehnic din aviaţia civilă din România (Plx 525/2008) 

4. Proiect de Lege pentru modificarea alin.(1) al art.14 din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice (PLx 498/2008) 

5. Proiect de Lege privind măsuri de diminuare a arieratelor persoanelor fizice 

şi asociaţiilor de proprietari (PLx 384/2008) 

6. Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

14/2008 pentru acordarea unui ajutor suplimentar familiilor şi persoanelor singure cu venituri 

reduse, care utilizează gaze naturale pentru încălzirea locuinţei (PLx 290/2008) 

7. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.29/2008 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.78/2002 privind 

asigurarea condiţiilor de funcţionare a unor centrale termice şi electrice de termoficare aflate 

în proprietatea consiliilor judeţene sau locale (PLx 358/2008) 

8. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.61/2008 privind implementarea principiului egalităţii de tratament între femei şi bărbaţi în 

ceea ce priveşte accesul la bunuri şi servicii şi furnizarea de bunuri şi servicii (PLx 489/2008) 

9. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.30/2008 privind unele măsuri financiare (PLx 359/2008) 
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10. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.52/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr.31/1990 privind societăţile comerciale 

şi pentru completarea Legii nr.26/1990 privind registrul comerţului (PLx 486/2008) 

11. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.67/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Informaţional pentru Piaţa 

Produselor Agricole şi Alimentare (PLx 491/2008) 

12. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.26 din Legea 

nr.346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii (Plx 

281/2008) 

13. Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.365/2006 pentru 

reglementarea unor măsuri privind exercitarea comerţului în unele zone publice (Plx 

311/2008) 

 

La lucrările comisiei 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.Dragomir Dumitru – Fără apartenenţă la un grup parlamentar 

9. Dep.Hanganu Romeo Octavian – Fără apartenenţă la un grup parlamentar 

10.Dep.Ibram Iusein – Minorităţi Naţionale 

11.Dep.Lefter Ioan Silviu – PNL 

12. Dep.Manolescu Oana – Minorităţi Naţionale 

13.Dep.Micle Ioan Radu - PNL 

14.Dep.Mihei Andrian Sirojea – PNL 

15.Dep.Mironescu Laureanţiu – 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.Nica Dan – PSD (a înlocuit pe domnul deputat Sanda Victor – PSD) 
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22. Dep.Frâncu Emilian – PNL (a înlocuit pe domnul deputat Zamfir Gabriel 

Sorin – PNL) 

 

La lucrările comisiei au fost absenţi: 

1.Dep.Boureanu Cristian Alexandru – PD-L 

 

II. 

Şedinţa comisiei a fost condusă de domnul preşedinte Iulian Iancu, în 

conformitate cu ordinea de zi, care a fost aprobată în unanimitate. 

La punctul 1 al ordinii de zi comisia a analizat stadiul de realizare a lucrărilor la 

autostrada Braşov-Borş (Autostrada „Transilvania”) contractate cu Compania Bechtel. 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 22 deputaţi din totalul de 23 deputaţi 

membri ai comisiei. 

La dezbaterile din cadrul comisiei au participat, în calitate de invitaţi, specialişti 

din cadrul Ministerului Transporturilor sub conducerea domnului Antonel Tănase – secretar 

de stat, precum şi din partea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din 

România: domnul Ştefan Cristian Szoborka – director comunicare şi Relaţii Internaţionale şi 

doamna Silvia-Maria Balint – şef proiect Autostrada Transilvania.   

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul domnii deputaţi: Iulian Iancu, Ioan 

Bivolaru, Istvan Antal, Constantin Petrea, Liviu Alin Rusu, Emilian Frâncu, Ioan Silviu Lefter,  

Ioan Micle, Corneliu Momanu, Andrian Mihei, Dan Nica şi doamnele deputat Aurelia Vasile şi 

Oana Manolescu. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât continuarea examinării 

stadiului de realizare a lucrărilor la autostrada Braşov-Borş (Transilvania) într-o altă şedinţă a 

comisiei în care să se prezinte o documentaţie mai amplă, care să reflecte concludent stadiul 

de realizare a lucrărilor pe fiecare dintre cele 3 secţiuni ale autostrăzii Transilvania, precum şi 

necesitatea participării la dezbateri şi a reprezentanţilor Ministerului Economiei şi Finanţelor 

şi ai Companiei Bechtel care nu au răspuns invitaţiei la această şedinţă.  

Cu proiectul de lege de la punctul 2 al ordinii de zi, comisia a fost sesizată 

pentru dezbatere în fond. 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 22 deputaţi din totalul de 23 membri ai 

comisiei. 

La dezbaterile asupra proiectului de lege au participat, în calitate de invitaţi, 

specialişti din partea Ministerului Transporturilor sub conducerea domnului Antonel Tănase – 

secretar de stat.   
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În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege au luat cuvântul domnii 

deputaţi: Iulian Iancu, Ioan Bivolaru, Istvan Antal, Constantin Petrea, Liviu Alin Rusu, Emilian 

Frâncu, Ioan Silviu Lefter, Ioan Micle, Corneliu Momanu, Andrian Mihei, Dan Nica şi 

doamnele deputat Aurelia Vasile şi Oana Manolescu. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, în unanimitate, amânarea cu 

două săptămâni a examinării proiectului de lege, interval în care se va lucra la nivel de 

raportori. 

Cu propunerea legislativă de la punctul 3 al ordinii de zi, comisia a fost sesizată 

pentru dezbatere în fond împreună cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi. 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 22 deputaţi din totalul de 23 membri ai 

comisiei. 

La dezbaterile asupra proiectului de lege au participat, în calitate de invitaţi, 

specialişti din partea Ministerului Transporturilor sub conducerea domnului Antonel Tănase – 

secretar de stat.   

În cadrul dezbaterilor asupra propunerii legislative au luat cuvântul domnii 

deputaţi: Iulian Iancu, Ioan Bivolaru, Istvan Antal, Constantin Petrea, Liviu Alin Rusu, Emilian 

Frâncu, Ioan Silviu Lefter, Ioan Micle, Corneliu Momanu, Andrian Mihei, Dan Nica şi 

doamnele deputat Aurelia Vasile şi Oana Manolescu. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, în unanimitate, să propună 

plenului Camerei Deputaţilor respingerea propunerii legislative deoarece prevederea din 

aceasta se regăseşte în Legea nr.95/2008 care este în vigoare. 

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

pentru dezbatere în fond împreună cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi. 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 22 deputaţi din totalul de 23 membri ai 

comisiei. 

La dezbaterile asupra proiectului de lege au participat, în calitate de invitaţi, 

specialişti din partea Ministerului Transporturilor sub conducerea domnului Antonel Tănase – 

secretar de stat, precum şi din cadrul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, 

domnul Lucian Diniţă – şef serviciu IGP, doamna Nina Badea – comisar şef şi domnul Nicu 

Crăcea – comisar şef.   

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege au luat cuvântul domnii 

deputaţi: Iulian Iancu, Ioan Bivolaru, Istvan Antal, Constantin Petrea, Liviu Alin Rusu, Emilian 

Frâncu, Ioan Silviu Lefter, Ioan Micle, Corneliu Momanu, Andrian Mihei, Dan Nica şi 

doamnele deputat Aurelia Vasile şi Oana Manolescu. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, în unanimitate, să propună 

plenului Camerei Deputaţilor respingerea proiectului de lege deoarece prevederea din acest 
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proiect de lege a fost cuprinsă în proiectul de Lege privind aprobarea O.G. nr.69/2007 pentru 

modificarea şi completarea O.U.G. nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, care 

este în dezbatere la comisie. 

Cu proiectele de lege de la punctele 5, 6 şi 7 din ordinea de zi, comisia a fost 

sesizată spre dezbatere în fond. 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 22 deputaţi din totalul de 23 membri ai 

comisiei. 

Membrii comisiei au hotărât, în unanimitate, amânarea examinării acestor 

proiecte de lege pentru următoarea şedinţă, deoarece niciun reprezentant la nivel de 

secretar de stat din partea ministerelor convocate nu a răspuns invitaţiei de a participa la 

această dezbatere. 

Cu proiectul de lege de la punctul 8 al ordinii de zi, comisia a fost sesizată spre 

dezbatere şi avizare la Comisia pentru egalitate de şanse între femei şi bărbaţi. 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 22 deputaţi din totalul de 23 membri ai 

comisiei. 

La dezbaterile asupra proiectului de lege au participat, în calitate de invitaţi, 

specialişti din partea Ministerului Economiei şi Finanţelor. 

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege au luat cuvântul domnii 

deputaţi: Iulian Iancu, Ioan Bivolaru, Istvan Antal, Constantin Petrea, Liviu Alin Rusu, Emilian 

Frâncu, Ioan Silviu Lefter, Ioan Micle, Corneliu Momanu, Andrian Mihei, Dan Nica şi 

doamnele deputat Aurelia Vasile şi Oana Manolescu. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, în unanimitate, avizarea 

favorabilă a proiectului de lege în forma adoptată de Guvern. 

Cu iniţiativele legislative de la punctele 9, 12 şi 13 din ordinea de zi, comisia a 

fost sesizată spre dezbatere în fond şi la punctul 10 din ordinea de zi, spre dezbatere şi 

avizare la Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi Comisia juridică, de 

disciplină şi imunităţi. 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 22 deputaţi din totalul de 23 membri ai 

comisiei. 

Membrii comisiei au hotărât, în unanimitate, amânarea examinării acestor 

iniţiative legislative pentru următoarea şedinţă, deoarece niciun reprezentant la nivel de 

secretar de stat din partea ministerelor convocate nu a răspuns invitaţiei de a participa la 

această dezbatere. 

Cu proiectul de lege de la punctul 11 din ordinea de zi, comisia a fost sesizată 

spre dezbatere şi avizare la Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 

servicii specifice. 
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La lucrările comisiei au fost prezenţi 22 deputaţi din totalul de 23 membri ai 

comisiei. 

La dezbaterile asupra proiectului de lege au participat, în calitate de invitaţi, 

specialişti din partea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi din cadrul 

Institutului Naţional de Statistică. 

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege au luat cuvântul domnii 

deputaţi: Iulian Iancu, Ioan Bivolaru, Istvan Antal, Constantin Petrea, Liviu Alin Rusu, Emilian 

Frâncu, Ioan Silviu Lefter, Ioan Micle, Corneliu Momanu, Andrian Mihei, Dan Nica şi 

doamnele deputat Aurelia Vasile şi Oana Manolescu. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, în unanimitate, avizarea 

favorabilă a proiectului de lege în forma adoptată de Senat. 

 

Ordinea de zi fiind epuizată, domnul preşedinte declară închise lucrările 

Comisiei pentru industrii şi servicii. 

 

 
 
 
 

SECRETAR, 
Aurelia Vasile 
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