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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 

din săptămâna 27 - 30 august  2012 

 

 I. Comisia pentru industrii şi servicii şi-a desfăşurat lucrările la nivel de raportori 

în zilele de 27, 28, 29 şi 30 august  2012, cu următoarea ordine de zi: 

1. 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). 

 2. 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). 

 3. 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). 

 4. 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). 

 5. Propunere legislativă pentru modificarea art.118 din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice (P.L.x 840/2007). 

 6. 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). 

 7. 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 
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publice şi a contractelor de concesiune de servicii, publicată în Monitorul Oficial nr.418 din 15 

mai 2006 (P.L.x 294/2008). 

 8. 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). 

 9. 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). 

                    10. 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). 

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

nr.146/2008 pentru modificarea art.111 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 

privind circulaţia pe drumurile publice (P.L.x 118/2009). 

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

nr.9/2009 pentru completarea art.103 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 

privind circulaţia pe drumurile publice (P.L.x 245/2009). 

                   13. Proiect de Lege pentru modificarea art.25 din Ordonanţei Guvernului 

nr.21/1992 privind protecţia consumatorilor (P.L.x 418/2009). 

                   14. Propunere legislativă privind stabilirea unor mecanisme economice pentru 

stimularea introducerii etichetei ecologice în scopul promovării şi dezvoltării unui turism 

durabil (P.L.x 443/2009). 

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

nr.72/2009 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 468/2009). 

                   16. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 

nr.58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România (P.L.x 

601/2009). 

                   17. Propunere legislativă privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor de 

turism în staţiuni turistice şi zone turistice (P.L.x 604/2009). 
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                   18. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 

Guvernului nr.21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare (P.L.x 340/2010). 

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

nr.25/2010 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.58/1998 privind organizarea şi 

desfăşurarea activităţii de turism în România (P.L.x 354/2010). 

                   20. Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.21/1992 privind 

protecţia consumatorilor, republicată (P.L.x 363/2010). 

                   21. Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.296/2004 privind Codul 

consumului, republicată (P.L.x 431/2010). 

                  22. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.190/2000 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase în România 

(P.L.x 445/2010). 

                 23. Propunere legislativă pentru completarea Legii 49/2006 privind circulaţia pe 

drumurile publice cu modificările şi completările ulterioare (P.L.x 563/2010). 

                 24. 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 626/2010). 

                 25. 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 644/2010). 

                 26. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă 

a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice (P.L.x 674/2010). 

                 27. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.27/2010 pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.109/2005 privind 

transporturile rutiere (P.L.x 725/2010). 

                 28. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.337/2006 

pentru aprobarea 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 809/2010). 

                 29. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea alin.(1) al art.14 din 

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.195 privind circulaţia pe drumurile publice (P.L.x 

117/2011). 
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                 30. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice (P.L.x 149/2011). 

                 31. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.526/2003 pentru 

aprobarea Programului naţional de dezvoltare a turismului " Schi în România" (P.L.x 

180/2011). 

                 32. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, aprobată cu modificări şi 

completări prin Legea nr.49/2006, republicată în Monitorul Oficial al României, partea I, 

nr.670 din 3 august 2006, cu modificările şi completările ulterioare (P.L.x 274/2011). 

                 33. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.523/2003 privind aprobarea 

Programului Naţional de Dezvoltare a Turismului "Schi în România " (P.L.x 456/2011). 

                 34. Proiect de Lege pentru 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 590/2011). 

                 35. Proiect de Lege privind reglementarea marketingului substituenţilor de lapte 

matern (P.L.x 734/2011). 

                 36. Proiect de Lege pentru modificarea alineatului (1) al articolului 118 din 

Ordonan?a de urgen?ă a Guvernului nr.195/2002 privind circula?ia pe drumurile publice 

(P.L.x 154/2012). 

                 37. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice (P.L.x 193/2012). 

                 38. Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.109/2005 privind transporturile rutiere (P.L.x 195/2012). 

         39. Diverse. 

 

La lucrările comisiei din 27, 28, 29 şi 30 august au fost prezenţi: 

1. Dep.Iancu Iulian – PSD – Preşedinte 

2. Dep.Trăşculescu Alin Silviu – PD-L – Vicepreşedinte  

3. Dep.Antal Istvan – UDMR 

4. Dep.Balcan Viorel – PD-L  

5. Dep.Boureanu Cristian Alexandru – PD-L  

           6. Dep.Brătianu Matei Radu – PSD  
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           7. Dep.Chiriţă Dumitru – PSD 

           8. Dep. Fenechiu Relu – PNL  

9. Dep.Ionescu George – PD-L 

         10. Dep.Manolescu Oana – Minorităţi 

 11. Dep.Mazilu Constantin – Progresist 

            12. Dep. Potor - Călin PNL  

 13. Dep.Ţîmpău Radu Bogdan – PNL 

 

La lucrările şedinţei au lipsit: 

1. Dep.Bostan Emil – Progresist – Vicepreşedinte  

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

3. Dep.Bode Lucian Nicolae – PD-L 

           4. Dep.Dolineaschi Andrei – PSD  

5. Dep.Jolţa Nicolae – PD-L 

           6. Dep. Leşe Doru Braşoan – PD-L 

7. Dep. Martin Eduard Stelian - PSD  

             8. Dep. Negruţ Clement – PD-L 

             9. Dep. Olosz Gergely – UDMR   

 10. Dep. Păduraru Nicuşor –   PD-L 

            11.  Dep.Petrescu Cristian – PD-L 

12. Dep.Rizea Cristian – PSD 

13. Dep.Roman Gheorghe – independent 

         14. Dep. Tătaru Florin Cristian _ PSD  

         15. Dep.Toader Mircea-Nicu – PD-L 

 

 

 

PREŞEDINTE 

Iulian Iancu 
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