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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
CAMERA  DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru industrii si servicii 
 
 

           Bucureşti, 15.06.2009 
 

 

 

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
pentru şedinţa din 10 iunie 2009 

 

 

  I. Comisia pentru industrii şi servicii şi-a desfăşurat lucrările în data de 10 

iunie 2009, cu următoarea ordine de zi: 

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

nr.69/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice (P.L.x 718/2007). 

  2. Proiect de Lege pentru abrogarea Legii nr.469/2002 privind unele măsuri 

pentru întărirea disciplinei contractuale (P.L.x 272/2009). 

  3. Diverse: Prezentarea “Strategiei în domeniul energetic” de către ministrul 

Economiei,  domnul Adriean Videanu. 

  Ordinea de zi suplimentară: 

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

nr.19/2009 privind unele măsuri în domeniul legislaţiei referitoare la achiziţiile publice 

(P.L.x 225/2009). 

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

nr.143/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de 

concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii (P.L.x 117/2009). 

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

nr.94/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de 

concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii (P.L.x 821/2007). 

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

nr.228/2008 pentru modificarea şi completarea unor acte normative (P.L.x 212/2009). 
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  5. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de 

concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii (P.L.x 712/2007). 

  6. Proiect de Lege pentru completarea art.19 din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de 

concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii (P.L.x 741/2007). 

  7. Proiect de Lege pentru completarea art.13 din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de 

concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii (P.L.x 768/2007). 

  8. Propunere legislativă pentru completarea art.270 alin.(1) din OUG 

nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de 

concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, publicată în 

Monitorul Oficial nr.418 din 15 mai 2006 (P.L.x 294/2008). 

  9. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a 

contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii 

(P.L.x 313/2008). 

  10. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea OUG 

nr.34/2006, consolidată în 04/10/2007 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică a 

contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii 

(P.L.x 224/2008). 

  

La lucrările comisiei 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 

6. Dep.Antal Istvan – UDMR 

7. Dep.Balcan Viorel - PSD+PC 

8. Dep.Bode Lucian Nicolae – PD-L 

9. Dep.Bostan Emil – PNL 

10.Dep.Brătianu Matei Radu - PSD+PC 

11.Dep.Burlacu Cristian-Ion – PNL 

12.Dep.Chiriţă Dumitru - PSD+PC 

13.Dep.Dolineaschi Andrei - PSD+PC 

14.Dep.Ionescu George – PD-L 
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15.Dep.Jolţa Nicolae – PNL 

16.Dep.Leşe Doru Braşoan – PD-L 

17.Dep.Manolescu Oana – Minorităţi 

18.Dep.Mazilu Constantin - PSD+PC 

19.Dep.Negruţ Clement – PD-L 

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.Olosz Gergely – UDMR 

 

II. Şedinţa comisiei din data de 10.06.2009 a fost condusă de domnul 

preşedinte Iulian Iancu, în conformitate cu ordinea de zi şi cu ordinea de zi suplimentară, 

care au fost aprobate în unanimitate. 

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

membri ai comisiei. 

La punctul 3 „Diverse” de pe ordinea de zi, domnul Adriean Videanu, 

ministrul economiei, a prezentat “Strategia în domeniul energetic”. 

La dezbateri a participat, în calitate de invitat, domnul ministru Adriean 

Videanu. 

  În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul doamna deputat Aurelia Vasile şi 

doamna deputat Diana Tuşa şi domnii deputaţi: Iulian Iancu, Doru Braşoan Leşe, Nicuşor 

Păduraru, Clement Negruţ, Mircea Toader, Dumitru Chiriţă şi Istvan Antal.  

În cadrul dezbaterilor, membrii comisiei au susţinut  necesitatea îmbunătăţirii 

legislaţiei primare şi secundare din domeniul gazelor naturale şi al energiei, în scopul 

implementării „Strategiei in domeniul energetic” care va fi aprobată de Guvern. În acest 

sens se vor adopta amendamentele ce vor rezulta din dezbaterea legislaţiei existente la 

comisie, precum şi cele care vor rezulta din întâlnirile lunare cu A.N.R.E. şi cu Ministerul 

Economiei. 

Cu proiectele de lege de la punctele 1 - 10 ale ordinii de zi suplimentare, 

care au acelaşi obiect de reglementare, comisia a fost sesizată pentru dezbatere în fond. 
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  La punctul 4 de pe ordinea de zi a fost sesizată în fond şi Comisia pentru 

administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic pentru raport comun cu 

comisia noastră. 

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 Secretariatului General al Guvernului, Departamentului pentru 

Afaceri Europene, sub conducerea domnului secretar de stat Andrei Popescu, Autorităţii 

Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice, conduşi de doamna 

preşedinte Cristina Trăilă şi de la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, 

conduşi de domnul preşedinte Prisăcariu Mihai. 

În cadrul dezbaterilor asupra proiectelor de lege au luat cuvântul doamna 

deputat Aurelia Vasile şi doamna deputat Diana Tuşa şi domnii deputaţi: Iulian Iancu, 

Cristian Boureanu, Istvan Antal,  Mircea Toader, Mircea Marin, Matei Brătianu, Cristian 

Burlacu, Cornel Pieptea,  Nicuşor Păduraru şi Doru Braşoan Leşe. 

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

ţinând seama de urgenţa cerută de CE, privind aprobarea unui act normativ armonizat cu 

cerinţa din domeniul achiziţiilor publice, să fie adoptată de către Guvern o ordonanţă de 

urgenţă,  compatibilă cu aceste cerinţe, care va înlocui toate celelalte acte normative în 

vigoare care au acelaşi obiect de reglementare. 

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

spre dezbatere şi avizare la Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare, 

care a fost sesizată pentru dezbatere 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 Finanţelor Publice. 

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege a luat cuvântul domnul 

deputat Iulian Iancu.  

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

favorabilă a proiectului de lege în forma prezentată de Senat. 

Cu proiectul de lege de la punctul 1 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 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 Administraţiei şi Internelor. 
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În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege au luat cuvântul doamna 

deputat Aurelia Vasile domnii deputaţi: Iulian Iancu, Cristian Boureanu, George Ionescu şi 

Doru Braşoan Leşe.  

            În urma dezbaterilor asupra proiectului de lege, membrii comisiei au hotărât 

ca dezbaterea pe articole  să aibă loc marţi, 16 iunie 2009.  

 

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

lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii. 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 
Iulian Iancu 
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