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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
CAMERA  DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru industrii si servicii 
 

 
           Bucureşti, 08.04.2009 

 

 

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
pentru şedinţele din 1 şi 2 aprilie 2009 

 

 

  I. Comisia pentru industrii şi servicii şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 1 şi 

2 aprilie 2009, cu următoarea ordine de zi: 

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

nr.74/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.109/2005 privind transporturile rutiere (P.L.x 604/2008). 

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

nr.110/2008 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.109/2005 privind 

transporturile rutiere (P.L.x 657/2008). 

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

nr.133/2008 privind modificarea anexei nr.11 la Ordonanţa Guvernului nr.64/1999 pentru 

aprobarea Programului strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Aeroportul 

Internaţional Henri Coandă - Bucureşti (P.L.x 146/2009). 

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

nr.145/2008 pentru abrogarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.200/2000 privind 

clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase 

(P.L.x 136/2009). 

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

nr.164/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.195/2005 privind protecţia mediului (P.L.x 176/2009). 

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

nr.129/2007 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.30/2006 privind 

funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a 

contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a 

contractelor de concesiune de servicii (P.L.x 35/2008). 
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  7. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.101/2007 pentru modificarea şi completarea Legii minelor nr.85/2003 şi a Legii 

petrolului nr.238/2004 (P.L.x 853/2007). 

  8. 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). 

  9. Diverse 

 

La lucrările comisiei din 1 aprilie 2009 au fost prezenţi: 

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

2. Dep. Adomniţei Cristian Mihai – PNL – Secretar 

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

4. Dep.Antal Istvan – UDMR 

5. Dep.Balcan Viorel - PSD+PC 

6. Dep.Bode Lucian Nicolae – PD-L 

7. Dep.Bostan Emil – PNL 

8. Dep.Brătianu Matei Radu - PSD+PC 

9. Dep.Burlacu Cristian-Ion – PNL 

10.Dep.Chiriţă Dumitru - PSD+PC 

11.Dep.Dolineaschi Andrei - PSD+PC 

12.Dep.Ionescu George – PD-L 

13.Dep.Jolţa Nicolae – PNL 

14.Dep.Leşe Doru Braşoan – PD-L 

15.Dep.Manolescu Oana – Minorităţi 

16.Dep.Mazilu Constantin - PSD+PC 

17.Dep.Negruţ Clement – PD-L 

18.Dep.Olosz Gergely – UDMR 

19.Dep.Păduraru Nicuşor – PD-L 

20.Dep.Petrescu Cristian – PD-L 

21.Dep.Pieptea Cornel – PNL 

22.Dep.Rizea Cristian - PSD+PC 

23.Dep.Toader Mircea-Nicu – PD-L 

24.Dep.Trăşculescu Alin Silviu – PD-L 

25.Dep.Tuşa Adriana Diana – PNL 

26.Dep.Vasile Aurelia – PSD+PC 
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La lucrările comisiei au fost absenţi: 

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

2. Dep.Negoiţă Robert Sorin - PSD+PC – Vicepreşedinte 

 

La lucrările comisiei din 2 aprilie 2009 au fost prezenţi: 

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

2. Dep. Adomniţei Cristian Mihai – PNL – Secretar 

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

4. Dep.Antal Istvan – UDMR 

5. Dep.Balcan Viorel - PSD+PC 

6. Dep.Bode Lucian Nicolae – PD-L 

7. Dep.Bostan Emil – PNL 

8. Dep.Brătianu Matei Radu - PSD+PC 

9. Dep.Burlacu Cristian-Ion – PNL 

10.Dep.Chiriţă Dumitru - PSD+PC 

11.Dep.Dolineaschi Andrei - PSD+PC 

12.Dep.Ionescu George – PD-L 

13.Dep.Jolţa Nicolae – PNL 

14.Dep.Leşe Doru Braşoan – PD-L 

15.Dep.Manolescu Oana – Minorităţi 

16.Dep.Mazilu Constantin - PSD+PC 

17.Dep.Negruţ Clement – PD-L 

18.Dep.Olosz Gergely – UDMR 

19.Dep.Păduraru Nicuşor – PD-L 

20.Dep.Petrescu Cristian – PD-L 

21.Dep.Pieptea Cornel – PNL 

22.Dep.Rizea Cristian - PSD+PC 

23.Dep.Toader Mircea-Nicu – PD-L 

24.Dep.Trăşculescu Alin Silviu – PD-L 

25.Dep.Tuşa Adriana Diana – PNL 

26.Dep.Vasile Aurelia – PSD+PC 

 

La lucrările comisiei au fost absenţi: 

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

2. Dep.Negoiţă Robert Sorin - PSD+PC – Vicepreşedinte 
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II. 

Şedinţele comisiei din zilele de 1 şi 2 aprilie 2009 au fost conduse de 

domnul preşedinte Iulian Iancu, în conformitate cu ordinea de zi, care a fost aprobată în 

unanimitate. 

Cu proiectele de lege de la punctele 1 şi 2 din ordinea de zi, comisia a fost 

sesizată pentru dezbatere în fond. 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 26 deputaţi din totalul de 28 deputaţi 

membri ai comisiei. 

La dezbaterile asupra celor două proiecte de lege au participat, în calitate 

de invitaţi, specialişti din cadrul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii sub 

conducerea domnului Marin Anton – secretar de stat.  

În cadrul dezbaterilor asupra proiectelor de lege au luat cuvântul domnii 

deputaţi: Iulian Iancu, Mircea Marin, Clement Negruţ, Lucian Bode, Doru Braşoan Leşe, 

Alin Trăşculescu, George Ionescu, Cristian Petrescu, Nicuşor Păduraru, Cornel Pieptea,  

Nicolae Jolţa, Emil Bostan, Cristian Burlacu, Istvan Antal, Gergely Olosz, Mircea Toader, 

Dumitru Chiriţă, Cristian Adomniţei, Viorel Balcan, Matei Brătianu, Constantin Mazilu, 

Andrei Dolineaschi, precum şi doamnele deputat Aurelia Vasile, Diana Tuşa şi Oana 

Manolescu. 

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

propună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.74/2008 pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.109/2005 privind transporturile rutiere, cu 

amendamente admise şi respinse de comisie, precum şi să propună plenului Camerei 

Deputaţilor respingerea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.110/2008 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.109/2005 privind transporturile rutiere. 

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

pentru dezbatere în fond. 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 26 deputaţi din totalul de 28 deputaţi 

membri ai comisiei. 

La dezbaterile asupra celor două proiecte de lege au participat, în calitate 

de invitaţi, specialişti din cadrul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii sub 

conducerea domnului Marin Anton – secretar de stat.  

În cadrul dezbaterilor asupra proiectelor de lege au luat cuvântul domnii 

deputaţi: Iulian Iancu, Mircea Marin, Clement Negruţ, Lucian Bode, Doru Braşoan Leşe, 

Alin Trăşculescu, George Ionescu, Cristian Petrescu, Nicuşor Păduraru, Cornel Pieptea,  
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Nicolae Jolţa, Emil Bostan, Cristian Burlacu, Istvan Antal, Gergely Olosz, Mircea Toader, 

Dumitru Chiriţă, Cristian Adomniţei, Viorel Balcan, Matei Brătianu, Constantin Mazilu, 

Andrei Dolineaschi, precum şi doamnele deputat Aurelia Vasile, Diana Tuşa şi Oana 

Manolescu. 

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

propună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de lege cu amendamente 

admise de comisie. 

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

pentru dezbatere în fond. 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 26 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: doamna Mihaela Vasile – expert, 

precum şi de la Ministerul Mediului: domnul Adrian Chesaru - consilier. 

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

propună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de lege în forma aprobată de 

Senat. 

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

spre dezbatere şi avizare la Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului 

şi echilibru ecologic şi la Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 

servicii specifice. 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 26 deputaţi din totalul de 28 deputaţi 

membri ai comisiei. 

La dezbaterile asupra proiectului de lege a participat, în calitate de invitat, 

de la Ministerul Mediului, domnul Adrian Chesaru – consilier. 

În cadrul dezbaterilor asupra proiectelor de lege au luat cuvântul domnii 

deputaţi: Iulian Iancu, Mircea Marin, Clement Negruţ, Lucian Bode, Doru Braşoan Leşe, 

Alin Trăşculescu, George Ionescu, Cristian Petrescu, Nicuşor Păduraru, Cornel Pieptea,  

Nicolae Jolţa, Emil Bostan, Cristian Burlacu, Istvan Antal, Gergely Olosz, Mircea Toader, 

Dumitru Chiriţă, Cristian Adomniţei, Viorel Balcan, Matei Brătianu, Constantin Mazilu, 

Andrei Dolineaschi, precum şi doamnele deputat Aurelia Vasile, Diana Tuşa şi Oana 

Manolescu. 

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

favorabilă a proiectului de lege cu amendamente admise de comisie. 

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

pentru dezbatere în fond împreună cu Comisia pentru buget, finanţe şi bănci. 
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La lucrările comisiei au fost prezenţi 26 deputaţi din totalul de 28 deputaţi 

membri ai comisiei. 

La dezbaterile asupra proiectului de lege au participat, în calitate de invitaţi, 

specialişti din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare şi Monitorizare a Achiziţiilor 

Publice: doamna Cristina Trăilă – preşedinte şi domnul Gheorghe Cazan – director 

general, precum şi din cadrul Ministerului Finanţelor Publice: doamna Cornelia Nagy - 

director. 

În cadrul dezbaterilor asupra proiectelor de lege au luat cuvântul domnii 

deputaţi: Iulian Iancu şi Mircea Marin. 

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

propună plenului Camerei Deputaţilor aprobarea raportului comun al celor două comisii 

de respingere a proiectului de lege deoarece este elaborat un alt act normativ care 

reglementează prevederile din acest proiect. 

Cu proiectul de lege de la punctul 7 al ordinii de zi, comisia a fost sesizată 

pentru dezbatere în fond. 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 26 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 sub conducerea doamnei Graţiela 

Iordache – secretar de stat, din cadrul Ministerului Economiei sub conducerea domnului 

Alexandru Pătruţi – secretar de stat, de la Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale: 

domnul Gelu Agafiel Mărăcineanu – preşedinte şi Radu Mihai Claudius – director general, 

de la Organizaţia Patronală Marmorom: domnul Eugen Schvartz – manager, de la 

Patronat Agregate: domnul Cătălin Găriuţă - preşedinte şi de la „PATROMAT”: doamna 

Anca Mărginean - director. 

Membrii comisiei, la solicitarea scrisă a Guvernului, au aprobat amânarea 

dezbaterilor pentru viitoarea şedinţă a comisiei şi examinarea proiectului de lege la nivelul 

colectivului de raportori în colaborare cu specialiştii Guvernului, în vederea clarificării unor 

aspecte rezultate în urma dezbaterilor din cadrul şedinţei de comisie. 

Cu proiectul de lege de la punctul 8 al ordinii de zi, comisia a fost sesizată 

pentru dezbatere în fond. 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 26 deputaţi din totalul de 28 deputaţi 

membri ai comisiei. 

La dezbaterile asupra proiectului de lege au participat, în calitate de invitaţi, 

specialişti de la Agenţia Naţională pentru Protecţia Consumatorilor: domnul Bogdan 

Marcel Pandelică – secretar de stat şi doamna Dumitra Groza – director, de la Banca 
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Naţională a României: doamna Rodica Constantinescu – şef serviciu şi doamna Dana Ilie 

– expert, precum şi de la Ministerul Mediului: domnul Adrian Chesaru – consilier. 

Membrii comisiei au hotărât, în unanimitate, amânarea dezbaterilor 

proiectului de lege cu o săptămână şi examinarea acestuia la nivelul colectivului de 

raportori în colaborare cu specialişti din cadrul Agenţiei naţionale pentru Protecţia 

Consumatorilor şi Ministerul Mediului. 

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

lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii. 

 

 

 

 

 

SECRETAR, 
Mircea Marin 
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