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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

CAMERA  DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru industrii si servicii 

 
                  Bucureşti, 11.12.2006 
 
 
 

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
pentru şedinţele din 6 şi 7 decembrie 2006 

 
 

  I. Comisia pentru industrii şi servicii şi-a desfăşurat lucrările în zilele de  6 
şi 7 decembrie 2006, cu următoarea ordine de zi: 
  

1. Cererea de reexaminare a Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.8/2006 privind aprobarea unor masuri financiare pentru operatorii 
economici de sub autoritatea Ministerului Economiei si Comerţului pe anul 2005 (P.L.x 
231/2006). 
  2. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.64/2006 pentru aprobarea preluării pachetului de acţiuni deţinut de Societatea 
"Daewoo Motor Company Ltd." la Societatea Comercială "Daewoo Automobile 
România"  - S.A. (P.L.x 821/2006) 
 

3. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii patronatelor 
nr.356/2001 (P.L.x 610/2006). 
 
                     4. Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.45/2006 privind unele măsuri pentru privatizarea Societăţii Comerciale OLTCHIM -
S.A. Râmnicu-Vâlcea (P.L.x 780/2006) 

 
                     5. Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată (P.L.x 782/2006) 

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

nr.63/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice (P.L.x 856/2006). 
 

7. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.82 din 15/04/1998 
pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.43/1997 privind regimul juridic al 
drumurilor (P.l.x 895/2006) 
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8. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.49/2006 care aproba 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2006 privind circulaţia pe drumurile publice. 
(P.l.x 805/2006) 
 

9. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii 
nr.152/1998 (P.l.x 897/2006) 

 
 

 
La lucrările comisiei din 6 decembrie 2006 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 – Secretar 
5.  Dep.Vasile Aurelia – PSD – Secretar 
6.  Dep.Bivolaru Ioan – PSD  
7.  Dep. Boureanu  Cristian – PNL 
8.  Dep.Buzatu Dan Horaţiu – PNL 
9.  Dep.Dragomir Dumitru - PRM 
10.Dep.Eserghep Gelil – PRM 
11.Dep.Hanganu Romeo Octavian – PC 
12.Dep.Ibram Iusein – Minorităţi Naţionale 
13.Dep.Manolescu Oana – Minorităţi Naţionale 
14.Dep.Mihei Andrian Sirojea – PNL 
15.Dep.Mironescu Laurenţiu – PD 
16.Dep.Momanu Corneliu – PNL 
17.Dep.Niţulescu Teodor – PSD 
18.Dep.Pop Claudiu Adrian – PSD 
19.Dep.Popescu Ioan Dan – PC  
20.Dep.Sanda Victor – PSD 
 
La lucrările comisiei au fost absenţi: 
1. Dep.Bărbuleţiu Tiberiu - PNL 
2. Dep.Boagiu Anca Daniela – PD 
 
La lucrările comisiei din 7 decembrie 2006 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 – Secretar 
5.  Dep.Vasile Aurelia – PSD – Secretar 
6.  Dep.Bivolaru Ioan – PSD  
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7.  Dep. Boureanu  Cristian – PNL 
8.  Dep.Buzatu Dan Horaţiu – PNL 
9.  Dep.Dragomir Dumitru - PRM 
10.Dep.Eserghep Gelil – PRM 
11.Dep.Hanganu Romeo Octavian – PC 
12.Dep.Ibram Iusein – Minorităţi Naţionale 
13.Dep.Manolescu Oana – Minorităţi Naţionale 
14.Dep.Mihei Andrian Sirojea – PNL 
15.Dep.Mironescu Laurenţiu – PD 
16.Dep.Momanu Corneliu – PNL 
17.Dep.Niţulescu Teodor – PSD 
18.Dep.Pop Claudiu Adrian – PSD 
19.Dep.Popescu Ioan Dan – PC  
20.Dep.Sanda Victor – PSD 
 
La lucrările comisiei au fost absenţi: 
1. Dep.Bărbuleţiu Tiberiu - PNL 
2. Dep.Boagiu Anca Daniela – PD 
 
 
Ordinea de zi a fost adoptată în unanimitate. 
 
II. 

 
  Cu cererea de reexaminare a legii de la punctul 1 al ordinii de zi, comisia a 
fost sesizată în fond împreună cu Comisia pentru buget, finanţe şi bănci. 
  La lucrările comisiei au fost prezenţi 20 deputaţi din totalul de 22 deputaţi 
membri ai comisiei. 
  La dezbaterile asupra proiectului de lege au participat specialişti din 
Ministerul Economiei şi Comerţului sub conducerea domnului secretar de stat Cosmin 
Popescu, de la Autoritatea Naţională de Administrare Fiscală şi de la Consiliul 
Concurenţei sub conducerea domnului subsecretar de stat Mihai Giugariu. 
  În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul domnii deputaţi Iulian Iancu, 
Corneliu Momanu şi Mircea Ciopraga. 
  În urma dezbaterilor, membrii comisiei au adoptat un raport preliminar cu 
amendamente admise, care urmează a fi transmis Comisiei pentru buget, finanţe şi 
bănci pentru definitivarea raportului.  
 
  Cu proiectul de lege de la punctul 2 al ordinii de zi, comisia a fost sesizată 
în fond. 
  La lucrările comisiei au fost prezenţi 20 deputaţi din totalul de 22 deputaţi 
membri ai comisiei. 
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  La dezbaterile asupra proiectului de lege au participat specialişti de la 
Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie. 
  În urma dezbaterilor la care au luat cuvântul domnii deputaţi Iulian Iancu, 
Mircea Ciopraga, Iusein Ibram şi Corneliu Momanu, care au cerut lămuriri privind 
evoluţia negocierilor pentru preluarea pachetului de acţiuni deţinut de Societatea 
„Daewoo Motor Company Ltd.” la Societatea Comercială „Daewoo Automobile 
România” – S.A. şi perspectivele de dezvoltare ale acestei societăţi, membrii comisiei 
au hotărât să propună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de lege în 
forma adoptată de Senat. 
   
  Cu proiectul de lege de la punctul 3 al ordinii de zi, comisia a fost sesizată 
în fond. 
  La lucrările comisiei au fost prezenţi 20 deputaţi din totalul de 22 deputaţi 
membri ai comisiei. 
  Membrii comisiei au hotărât ca dezbaterile să fie continuate la nivel de 
raportori. 
 
  Cu proiectul de lege de la punctul 4 al ordinii de zi, comisia a fost sesizată 
în fond împreună cu Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare. 
  La lucrările comisiei au fost prezenţi 20 deputaţi din totalul de 22 deputaţi 
membri ai comisiei. 
  La examinarea proiectului de lege au participat specialişti de la Oficiul 
Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie şi domnul Cătălin Sandu – 
vicepreşedinte al AVAS. 
  În urma dezbaterilor la care au luat cuvântul domnii deputaţi Iulian Iancu, 
Mircea Ciopraga, Iusein Ibram şi Corneliu Momanu care au propus modificarea şi 
completarea unor prevederi ale proiectului de lege, membrii comisiei au adoptat un 
raport preliminar cu amendamente admise, care urmează a fi transmis Comisiei pentru 
politică economică, reformă şi privatizare în vederea definitivării raportului. 
   
  Cu proiectele de acte normative de la punctele 5, 6 şi 8, comisia a fost 
sesizată în fond împreună cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi. 
  La lucrările comisiei au fost prezenţi 20 deputaţi din totalul de 22 deputaţi 
membri ai comisiei. 
  La dezbaterile asupra proiectelor de acte normative au participat specialişti 
din Ministerul Administraţiei şi Internelor sub conducerea domnului secretar de stat 
Liviu Radu, de la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor sub conducerea domnului 
director general Marius Bulugea şi de la Uniunea Naţională a Societăţilor de Asigurare 
din România sub conducerea domnului director general adjunct Ovidiu Ciobanu. 
  În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul domnii deputaţi Iulian Iancu, Ioan 
Bivolaru, Mircea Ciopraga, Constantin Petrea, Teodor Niţulescu, Corneliu Momanu şi 
Dan Mircea Buzatu care au hotărât ca dezbaterile să fie continuate la nivel de raportori. 
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  Cu proiectul de lege de la punctul 7 al ordinii de zi, comisia a fost sesizată 
în fond. 
  La lucrările comisiei au fost prezenţi 20 deputaţi din totalul de 22 deputaţi 
membri ai comisiei. 
  La solicitarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, 
membrii comisiei au fost de acord să amâne dezbaterile pentru următoarea şedinţă a 
comisiei. 
 

Cu proiectul de lege de la punctul 9 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 20 deputaţi din totalul de 22 deputaţi membri ai 
comisiei. 
  La solicitarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, 
membrii comisiei au fost de acord să amâne dezbaterile pentru următoarea şedinţă a 
comisiei. 

 
 
 
 

 
 

SECRETAR, 
 

Constantin Petrea 


