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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
CAMERA  DEPUTAŢILOR 

             Comisia pentru industrii si servicii    
 

 
           Bucureşti, 26.04.2011 

 

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 

pentru şedinţele comisiei din săptămâna 18 – 21 aprilie  2011 

 

 

  I. Comisia pentru industrii şi servicii şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 19 şi 

20 aprilie 2011, cu următoarea ordine de zi: 

1. Propunere legislativă privind recuperarea şi reciclarea ambalajelor şi 

deşeurilor de ambalaje de băuturi (P.L.x 814/2010). 

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

nr.9/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr.126/1995 privind regimul materiilor 

explozive (P.L.x 174/2011). 

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

nr.127/2010 pentru adoptarea unor măsuri destinate dezvoltării economico-sociale "Delta 

Dunării" (P.L.x 156/2011). 

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

nr.117/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal şi 

reglementarea unor măsuri financiar-fiscale (P.L.x 153/2011). 

5. Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în 

domeniul sănătăţii (P.L.x 177/2011). 

6. Proiect de Lege privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de 

publicitate (P.L.x 181/2011). 

 7. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 51/2006 privind 

serviciile de utilităţi publice (P.L.x 133/2008). 

8. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 51/2006 

privind serviciile comunitare de utilităţi publice (P.L.x 576/2008). 

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

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

220/2009). 
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10. Propunere legislativă pentru modificarea art.8 al Ordonanţei de Urgenţă 

a Guvernului nr.174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică 

a unor clădiri de locuit multietajate (P.L.x 249/2009). 

11. Propunere legislativă pentru modificarea art.13 şi art.14 ale Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor 

de locuinţă (P.L.x 653/2009). 

12. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.18 din 4 martie 2009 privind creşterea performanţei energetice a 

blocurilor de locuinţe (P.L.x 151/2010). 

13. Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de Urgenţă 

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

479/2010). 

14. Propunere legislativă pentru completarea art.6 din Ordonanţa de 

urgenţă nr.18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe 

(P.L.x 773/2010). 

15. Propunere legislativă privind exercitarea profesiei de inginer constructor 

cu drept de liberă practică, precum şi înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Camerei 

Inginerilor din Domeniul Construcţiilor din România (P.L.x 700/2010). 

16. Propunere legislativă privind exercitarea profesiei de inginer constructor 

cu drept de liberă practică, precum şi înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Camerei 

Inginerilor din domeniul Construcţiilor din România (P.L.x 715/2010). 

17. Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi 

Guvernul Republicii Arabe Siriene privind transporturile rutiere internaţionale, semnat la 

Bucureşti la 10 noiembrie 2010 (P.L.x 171/2011). 

18. Diverse. 

 

La lucrările comisiei din 19 şi 20 aprilie 2011 au fost prezenţi: 

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

2. Dep.Negoiţă Robert Sorin - PSD – Vicepreşedinte 

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

4. Dep.Adomniţei Cristian Mihai – PNL – Secretar  

5. Dep.Antal Istvan – UDMR 

6. Dep.Balcan Viorel – PD-L 

7. Dep.Zamfirescu Sorin Ştefan – PD-L (a înlocuit pe domnul deputat Bode 

Lucian – PD-L) 

8. Dep.Bostan Emil – Independent 

          9. Dep.Brătianu Matei Radu - PSD 
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          10. Dep.Chiriţă Dumitru - PSD 

  11. Dep.Dolineaschi Andrei - PSD 

  12. Fenechiu Relu - PNL 

  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. Martin Eduard Stelian PSD 

18.Dep.Mazilu Constantin - Independent 

19.Dep.Negruţ Clement – Independent 

20.Dep.Păduraru Nicuşor – PD-L 

                     21. Dep.Petrescu Cristian – PD-L 

  22. Dep.Potor Călin - PNL 

23.Dep.Rizea Cristian - PSD 

24.Dep.Roman Gheorghe – PD-L 

25.Dep.Toader Mircea-Nicu – PD-L 

26.Dep.Trăşculescu Alin Silviu – PD-L 

  27.Dep.Ţîmpău Radu Bogdan – PNL 

 

La lucrările şedinţei au lipsit: 

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

2. Dep.Olosz Gergely – UDMR 

 

II. Şedinţa comisiei din data de 19.04.2011 a fost condusă de domnul 

preşedinte de şedinţă Robert Negoiţă, în conformitate cu ordinea de zi, care a fost 

aprobată în unanimitate. 

Cu propunerea legislativă de la punctul  1 al ordinii de zi, comisia a fost 

sesizată pentru aviz la comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi 

echilibru ecologic. 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 27 deputaţi din totalul de 29 deputaţi 

membri ai comisiei. 

La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai Alianţei 

pentru Colectare Selectivă. 

În cadrul dezbaterilor asupra propunerii legislative au luat cuvântul domnii 

deputaţi: Iulian Iancu şi Robert Negoiţă. 

Comisia a aprobat, cu majoritate de voturi, avizarea favorabilă a propunerii 

legislative cu amendamente admise. 
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Cu proiectul de lege de la punctul 2 al ordinii de zi, comisia a fost sesizată 

pentru aviz la Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională. 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 27 deputaţi din totalul de 29 deputaţi 

membri ai comisiei. 

La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai 

Departamentului pentru Afaceri Europene sub conducerea domnului secretar de stat 

Răzvan Horaţiu Radu. 

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege au luat cuvântul domnii 

deputaţi: Robert Negoiţă şi Cristian Petrescu. 

Comisia a aprobat, cu majoritate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului 

de lege cu un amendament admis. 

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

pentru aviz la Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 

specifice şi la Comisia pentru administraţie publică şi echilibru ecologic. 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 27 deputaţi din totalul de 29 deputaţi 

membri ai comisiei. 

La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai Ministerului 

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi ai Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură. 

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege au luat cuvântul domnii 

deputaţi: Robert Negoiţă şi Iulian Iancu. 

Comisia a aprobat, în unanimitate, avizarea favorabilă a proiectului de lege 

în forma adoptată de Senat.  

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

pentru aviz la Comisia pentru buget, finanţe şi bănci. 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 27 deputaţi din totalul de 29 deputaţi 

membri ai comisiei. 

La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai Ministerului 

Finanţelor Publice. 

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege au luat cuvântul domnii 

deputaţi: Robert Negoiţă, Doru Braşoan Leşe şi Cristian Petrescu. 

Comisia a aprobat, în unanimitate, avizarea favorabilă a proiectului de lege 

în forma adoptată de Senat.  

Cu proiectul de lege de la punctul 5 al ordinii de zi, comisia a fost sesizată 

pentru aviz la Comisia pentru sănătate şi familie. 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 27 deputaţi din totalul de 29 deputaţi 

membri ai comisiei. 
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În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege au luat cuvântul domnii 

deputaţi: Robert Negoiţă şi Cristian Petrescu. 

Comisia a aprobat, în unanimitate, avizarea favorabilă a proiectului de lege 

în forma adoptată de Senat. 

Cu proiectul de lege de la punctul 6 al ordinii de zi, comisia a fost sesizată 

pentru aviz la Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 

ecologic. 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 27 deputaţi din totalul de 29 deputaţi 

membri ai comisiei. 

La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai Ministerului 

Dezvoltării Regionale şi Turismului sub conducerea domnului secretar de stat Eugen 

Curteanu. 

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege au luat cuvântul domnii 

deputaţi: Robert Negoiţă şi Cristian Petrescu. 

Comisia a aprobat, în unanimitate, avizarea favorabilă a proiectului de lege 

cu un amendament admis şi  cu amendamente respinse. 

Cu propunerea legislativă de la punctul  7 al ordinii de zi, comisia a fost 

sesizată în fond. 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 27 deputaţi din totalul de 29 deputaţi 

membri ai comisiei. 

La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai Ministerului 

Administraţiei şi Internelor. 

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege au luat cuvântul domnii 

deputaţi: Robert Negoiţă şi Iulian Iancu. 

Comisia a aprobat, în unanimitate, respingerea propunerii legislative. 

Cu propunerea legislativă de la punctul  8 al ordinii de zi, comisia a fost 

sesizată în fond. 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 27 deputaţi din totalul de 29 deputaţi 

membri ai comisiei. 

La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai Ministerului 

Administraţiei şi Internelor. 

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege au luat cuvântul domnii 

deputaţi: Robert Negoiţă şi Iulian Iancu. 

Comisia a aprobat, în unanimitate, respingerea propunerii legislative. 

Cu propunerile legislative şi proiectele de lege de la punctele 9 la 14 ale 

ordinii de zi, care au acelaşi obiect de reglementare, comisia a fost sesizată în fond. 
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La lucrările comisiei au fost prezenţi 27 deputaţi din totalul de 29 deputaţi 

membri ai comisiei. 

La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai Ministerului 

Administraţiei şi Internelor şi ai Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului sub 

conducerea domnului secretar de stat Eugen Curteanu. 

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege au luat cuvântul, în calitate 

de iniţiator, domnul senator Belacurencu Trifon şi domnii deputaţi: Iulian Iancu şi Robert 

Negoiţă. 

Comisia a aprobat în unanimitate amânarea dezbaterilor cu trei săptămâni 

pentru definitivarea amendamentelor. 

Cu propunerile legislative de la punctele  15 şi 16 ale ordinii de zi, care au 

acelaşi obiect de reglementare, comisia a fost sesizată în fond. 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 27 deputaţi din totalul de 29 deputaţi 

membri ai comisiei. 

La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai Ministerului 

Dezvoltării Regionale şi Turismului sub conducerea domnului secretar de stat Eugen 

Curteanu. 

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege au luat cuvântul domnii 

deputaţi: Robert Negoiţă, Florin Ştefan Zamfir, Iulian Iancu, Doru Braşoan Leşe şi Cristian 

Petrescu. 

Comisia a aprobat, în unanimitate, amânarea dezbaterilor cu două 

săptămâni pentru definitivarea amendamentelor. 

Cu proiectul de lege de la punctul 17 al ordinii de zi, comisia a fost sesizată 

în fond. 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 27 deputaţi din totalul de 29 deputaţi 

membri ai comisiei. 

La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai Ministerului 

Transporturilor şi Infrastructurii sub conducerea domnului secretar de stat Pistru Eusebiu. 

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege au luat cuvântul domnii 

deputaţi: Robert Negoiţă şi Cristian Petrescu. 

Comisia a aprobat, în unanimitate, avizarea favorabilă a proiectului de lege 

în forma adoptată de Senat. 

Şedinţa comisiei din 20 aprilie 2011 a avut loc la nivel de raportori. 

 

SECRETAR, 

 Mircea Marin 


