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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

CAMERA  DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru industrii si servicii 

 
          Bucureşti, 05.03.2007 
 

 
SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 

pentru şedinţele din 27 şi 28 februarie 2007 
 
 

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

zilele de  27 şi 28 februarie 2007, cu următoarea ordine de zi: 

  1. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 

nr.73/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de 

alimentare cu energie termică produsă centralizat (P.L.508/2002). 

2. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 74/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 

Guvernului nr. 42/1997 privind transportul naval (P.l.x. 906/2006). 

3. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei Guvernului nr.15/2002 privind introducerea tarifului de 

utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România (P.L.x. 888/2006). 

4. Proiect de Lege privind modificarea şi completarea 

Ordonanţei Guvernului nr.51/2004 pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei Guvernului nr.15/2002 privind introducerea tarifului de 

utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România (P.L.x. 851/2006). 

5. Proiect de Lege privind serviciul de transport public local 

(P.L.x. 516/2006). 
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6. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

patronatelor nr.356/2001 (P.L.x. 610/2006). 

 

La lucrările comisiei din 27 februarie 2007 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.Dragomir Dumitru – PRM 

8.  Dep.Eserghep Gelil – PRM 

9.  Dep.Hanganu Romeo Octavian – PC 

10. Dep.Ibram Iusein – Minorităţi Naţionale 

11. Dep.Manolescu Oana – Minorităţi Naţionale 

12. Dep.Mironescu Laurenţiu – PD 

13. Dep.Momanu Corneliu – Fără apartenenţă la un grup 

parlamentar 

14. Dep.Niţulescu Teodor – PSD 

15. Dep.Pop Claudiu Adrian – PSD 

16. Dep.Popescu Ioan Dan – PC 

17. Dep.Sanda Victor – PSD 

18. Dep. Silaghi Ovidiu Ioan – PNL 

19. Dep.Vălean Adina Ioana - PNL 
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La lucrările comisiei au fost absenţi: 

1. Dep.Boagiu Anca Daniela – PD 

2.  Dep.Mihei Andrian Sirojea – PNL 

 

La lucrările comisiei din 28 februarie 2007 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.Dragomir Dumitru – PRM 

8.  Dep.Eserghep Gelil – PRM 

9.  Dep.Hanganu Romeo Octavian – PC 

10. Dep.Ibram Iusein – Minorităţi Naţionale 

11. Dep.Mironescu Laurenţiu – PD 

12. Dep.Momanu Corneliu – Fără apartenenţă la un grup 

parlamentar 

13. Dep.Niţulescu Teodor – PSD 

14. Dep.Pop Claudiu Adrian – PSD 

15. Dep.Popescu Ioan Dan – PC 

16. Dep.Sanda Victor – PSD 

17. Dep. Silaghi Ovidiu Ioan – PNL 

18. Dep.Vălean Adina Ioana - PNL 
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La lucrările comisiei au fost absenţi: 

1. Dep.Boagiu Anca Daniela – PD 

2.  Dep.Manolescu Oana – Minorităţi Naţionale 

3. Dep.Mihei Andrian Sirojea – PNL 

 

Ordinea de zi a fost adoptată în unanimitate. 

 

II. 

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

fost sesizată în fond împreună cu  Comisia pentru administraţie publică, 

amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic. 

  La lucrările comisiei au fost prezenţi 19 deputaţi din totalul de 

21 deputaţi membri ai comisiei. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât să propună 

respingerea proiectului de lege deoarece O.G. nr.72/2002 este abrogată 

prin Legea nr.325/2006 care intră în vigoare la data de 21 martie 2007. 

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

fost sesizată în fond. 

  La lucrările comisiei au fost prezenţi 19 deputaţi din totalul de 

21 deputaţi membri ai comisiei. 

Având în vedere complexitatea proiectului de lege, membrii 

comisiei au hotărât ca dezbaterile să fie continuate la nivel de raportori. 

Cu proiectele de lege de la punctele 3 şi 4 ale ordinii de zi, 

comisia a fost sesizată în fond (în conformitate cu prevederile 

Regulamentului Camerei Deputaţilor, republicat, în cazul în care o 
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comisie examinează, în fond, mai multe iniţiative legislative cu acelaşi 

obiect de reglementare, se întocmeşte un singur raport). 

  La lucrările comisiei au fost prezenţi 19 deputaţi din totalul de 

21 deputaţi membri ai comisiei. 

La dezbaterile asupra proiectului de lege au participat 

specialişti din Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului. 

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul domnii deputaţi Iulian 

Iancu, Istvan Antal, Ioan Bivolaru, Mircea Ciopraga, Constantin Petrea şi 

Corneliu Momanu care au menţionat că Ordonanţa Guvernului nr.15/2002 

privind introducerea tarifului de utilizare a reţelei de drumuri naţionale 

din România conţine discriminări între cetăţenii români şi străini în ceea 

ce priveşte modul de plată al tarifului de utilizare a reţelei de drumuri 

naţionale din România. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât ca 

dezbaterile să fie continuate în următoarea şedinţă a comisiei. 

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

fost sesizată în fond. 

  La lucrările comisiei au fost prezenţi 18 deputaţi din totalul de 

21 deputaţi membri ai comisiei. 

La dezbaterile asupra proiectului de lege au participat 

specialişti din Ministerul Administraţiei şi Internelor sub conducerea 

domnului secretar de stat Mircea Toader şi de la Autoritatea Naţională de 

Reglementare pentru servicii Comunitare de Utilităţi Publice. 

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul domnii deputaţi Iulian 

Iancu, Ioan Bivolaru, Mircea Ciopraga şi Constantin Petrea care au arătat 
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că acest proiect de lege constituie un cadru general pentru organizarea 

serviciilor de transport public local şi, în mod deosebit, descentralizarea 

deciziilor în ceea ce priveşte autorizarea operatorilor de transport şi a 

transportatorilor autorizaţi în executarea serviciilor de transport public 

local. 

Membrii comisiei au hotărât ca dezbaterile să fie continuate în 

următoarea şedinţă a comisiei pentru ca Ministerul Administraţiei şi 

Internelor şi A.N.R.S.C. să prezinte un punct de vedere comun.  

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

fost sesizată în fond. 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 18 deputaţi din totalul de 

21 deputaţi membri ai comisiei. 

Membrii comisiei au hotărât ca dezbaterile să fie continuate la 

nivel de raportori. 

 

 

 
 

SECRETAR, 
 

Aurelia Vasile 


