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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
CAMERA  DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru industrii si servicii 
 
 

           Bucureşti, 14.05.2009 
 

 

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
pentru şedinţele din 12 şi 14 mai 2009 

 

 

  I. Comisia pentru industrii şi servicii şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 12 şi 

14 mai 2009, cu următoarea ordine de zi: 

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

nr.30/2009 pentru modificarea şi completarea art.2 din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr.80/2006 privind asigurarea producţiei de apă grea în vederea punerii în 

funcţiune şi pentru completarea necesarului tehnologic pe durata de viaţă a unităţilor 3 şi 

4 de la Centrala nuclearo-electrică Cernavodă (P.L.x 247/2009) 

  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.18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe (P.L.x 

220/2009) 

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

nr.101/2007 pentru modificarea şi completarea Legii minelor nr.85/2003 şi a Legii 

petrolului nr.238/2004 (P.L.x 853/2007) 

  5. Diverse 

  Ordinea de zi suplimentară: 

  1. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

174/2008 pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind protecţia 

consumatorului (P.L.x 100/2009) 

 

La lucrările comisiei din 12 mai 2009 au fost prezenţi: 

1. Dep.Iancu Iulian – PSD+PC – Preşedinte 
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2. Dep.Boureanu Cristian Alexandru – PD-L – Vicepreşedinte 

3. Dep.Negoiţă Robert Sorin - PSD+PC – Vicepreşedinte 

4. Dep.Adomniţei Cristian Mihai – PNL – Secretar 

5. Dep.Marin Mircea – PD-L - Secretar 

6. Dep.Antal Istvan – UDMR 

7. Dep.Balcan Viorel - PSD+PC 

8. Dep.Bode Lucian Nicolae – PD-L 

9. Dep.Cristian Horia – PNL (a înlocuit pe domnul deputat Bostan Emil – 

PNL) 

10.Dep.Brătianu Matei Radu - PSD+PC 

11.Dep.Burlacu Cristian-Ion – PNL 

12.Dep.Dolineaschi Andrei - PSD+PC 

13.Dep.Ionescu George – PD-L 

14.Dep.Jolţa Nicolae – PNL 

15.Dep.Leşe Doru Braşoan – PD-L 

16.Dep.Manolescu Oana – Minorităţi 

17.Dep.Mazilu Constantin - PSD+PC 

18.Dep.Negruţ Clement – PD-L 

19.Dep.Olosz Gergely – UDMR 

20.Dep.Păduraru Nicuşor – PD-L 

21.Dep.Petrescu Cristian – PD-L 

22.Dep.Pieptea Cornel – PNL 

23.Dep.Rizea Cristian - PSD+PC 

24.Dep.Toader Mircea-Nicu – PD-L 

25.Dep.Trăşculescu Alin Silviu – PD-L 

26.Dep.Tuşa Adriana Diana – PNL 

27.Dep.Vasile Aurelia – PSD+PC 

 

La lucrările comisiei au fost absenţi: 

1. Dep.Chiriţă Dumitru - PSD+PC 

 

La lucrările comisiei din 14 mai 2009 au fost prezenţi: 

1. Dep.Iancu Iulian – PSD+PC – Preşedinte 

2. Dep.Boureanu Cristian Alexandru – PD-L – Vicepreşedinte 

3. Dep.Negoiţă Robert Sorin - PSD+PC – Vicepreşedinte 

4. Dep.Adomniţei Cristian Mihai – PNL – Secretar 

5. Dep.Marin Mircea – PD-L - Secretar 
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6. Dep.Antal Istvan – UDMR 

7. Dep.Balcan Viorel - PSD+PC 

8. Dep.Bode Lucian Nicolae – PD-L 

9. Dep.Brătianu Matei Radu - PSD+PC 

10.Dep.Burlacu Cristian-Ion – PNL 

11.Dep.Chiriţă Dumitru - PSD+PC 

12.Dep.Dolineaschi Andrei - PSD+PC 

13.Dep.Ionescu George – PD-L 

14.Dep.Jolţa Nicolae – PNL 

15.Dep.Leşe Doru Braşoan – PD-L 

16.Dep.Manolescu Oana – Minorităţi 

17.Dep.Mazilu Constantin - PSD+PC 

18.Dep.Negruţ Clement – PD-L 

19.Dep.Olosz Gergely – UDMR 

20.Dep.Păduraru Nicuşor – PD-L 

21.Dep.Petrescu Cristian – PD-L 

22.Dep.Pieptea Cornel – PNL 

23.Dep.Rizea Cristian - PSD+PC 

24.Dep.Toader Mircea-Nicu – PD-L 

25.Dep.Trăşculescu Alin Silviu – PD-L 

26.Dep.Tuşa Adriana Diana – PNL 

27.Dep.Vasile Aurelia – PSD+PC 

  

La lucrările comisiei au fost absenţi: 

1. Dep.Bostan Emil – PNL 

 

II. 

Şedinţa comisiei din data de 12.04.2009 a fost condusă de domnul  

preşedinte Iulian Iancu, în conformitate cu ordinea de zi, care a fost aprobată 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 27 deputaţi din totalul de 28 deputaţi 

membri ai comisiei. 

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

specialişti din cadrul Ministerului Economiei sub conducerea domnului secretar de stat 

Lucian Şova. 
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În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege a luat cuvântul domnul 

deputat Iulian Iancu. 

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

proiectului de lege în forma adoptată de Senat. 

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 27 deputaţi din totalul de 28 deputaţi 

membri ai comisiei. 

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

specialişti din cadrul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, Ministerului Economiei şi 

din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. 

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege au luat cuvântul domnii 

deputaţi: Iulian Iancu, Cristian Petrescu şi Mircea Marin. 

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

proiectului de lege în forma adoptată de iniţiator. 

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

fond. 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 27 deputaţi din totalul de 28 deputaţi 

membri ai comisiei. 

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

specialişti din cadrul Ministerului Economiei şi din cadrul Inspectoratului de Stat în 

Construcţii. 

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege au luat cuvântul domnul 

deputat Iulian Iancu şi doamna deputat Aurelia Vasile.    

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

dezbaterii pentru săptămâna următoare pentru definitivarea raportului în şedinţa cu 

raportorii. 

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

fond. 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 27 deputaţi din totalul de 28 deputaţi 

membri ai comisiei. 

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

specialişti din cadrul Ministerului Economiei sub conducerea domnului secretar de stat 

Lucian Şova, din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale, Ministerului 

Finanţelor Publice, de la „CIROM” , „Patronat” şi „Organizaţia Patronală Marmorom”. 
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În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege au luat cuvântul doamna 

deputat Diana Tuşa şi domnii deputaţi: Iulian Iancu, Cristian Petrescu, Mircea Toader, 

Doru Braşoan Leşe, Cristian Horia, Nicuşor Păduraru şi Robert Negoiţă. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, 

amânarea votului pe articole şi a votului final asupra proiectului de lege, pentru marţi 19 

mai 2009 ora 14, pentru consultarea materialului solicitat Agenţiei Naţionale pentru 

Resurse Minerale şi parcurgerea tuturor amendamentelor înaintate comisiei ulterior 

dezbaterii cu raportorii a proiectului de lege, de patronate. 

Cu proiectul de lege de la punctul 1 al ordinii de zi suplimentare, comisia a 

fost  sesizată în fond. 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 27 deputaţi din totalul de 28 deputaţi 

membri ai comisiei. 

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

specialişti din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorului. 

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege au luat cuvântul domnii 

deputaţi: Iulian Iancu, Matei Brătianu, Robert Negoiţă, Constantin Mazilu, Clement 

Negruţ, Doru Braşoan Leşe, Cristian Horia, George Ionescu, Nicuşor Păduraru şi doamna 

deputat Aurelia Vasile. 

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

dezbaterii pe articole asupra proiectului de lege pentru marţi 19 mai 2009, în vederea 

definitivării raportului în comisia de raportori, cu invitarea iniţiatorilor. 

Ordinea de zi fiind epuizată, domnul preşedinte Iulian Iancu declară închise 

lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii. 

 

 

 

 

SECRETAR, 
Mircea Marin 
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