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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
CAMERA  DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru industrii si servicii 
 
 

        Bucureşti, 15.09.2009 
 

 

 

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
pentru şedinţele din 8, 9 şi 10 septembrie 2009 

 
 

  I. Comisia pentru industrii şi servicii şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 8, 9 

şi 10 septembrie 2009, cu următoarea ordine de zi: 

1. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 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 (PLx 324/2009). 

2. Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului internaţional privind esenţele 

de lemn tropical din 2006, adoptat la Geneva la 27 ianuarie 2006 şi deschis spre semnare 

la 3 aprilie 2006, semnat de Guvernul României la New York la 25 septembrie 2008 (PLx 

362/2009). 

3. Proiect de Lege pentru ratificarea Amendamentului nr.1 convenit prin 

schimbul de scrisori semnate la Londra la 29 ianuarie 2009 şi la Bucureşti la 17 martie 

2009, între Guvernul României şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la 

Acordul de Împrumut dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi 

Dezvoltare pentru finanţarea "Proiectului de modernizare a reţelei energetice feroviare", 

semnat la Bucureşti la 19 decembrie 2005 (PLx 358/2009). 

4. Proiect de Lege privind ratificarea Acordului de împrumut între România, 

reprezentată de Ministerul Economiei şi Finanţelor ("Împrumutat"), şi KfW, Frankfurt pe 

Main ("KfW") pentru 8.000.000 euro, semnat la Bucureşti, la 31 iulie 2008 şi respectiv la 

Frankfurt pe Main, la 2 noiembrie 2007, pentru finanţarea Proiectului - Promovarea 

întreprinderilor mici şi mijlocii (etapa a 4-a) (PLx 377/2009). 

5. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 

nr.99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă (PLx 273/2009). 
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6. Propunere legislativă "Legea comercializării produselor agroalimentare" 

(Plx 312/2009). 

7. 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 (PLx 718/2007). 

8. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii 49/2006 

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe 

drumurile publice (Plx 764/2007). 

9. Propunere legislativă pentru modificarea art.118 din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice (Plx 840/2007). 

10. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice  (PLx 268/2008). 

11. Proiect de Lege pentru modificarea alin.(1) al art.14 din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice (PLx 498/2008). 

12. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 

Urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice (Plx 706/2008). 

13. 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 (PLx 118/2009). 

   

 

La lucrările comisiei din 8, 9 şi 10 septembrie 2009 au fost prezenţi: 

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

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

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

4. Dep.Adomniţei Cristian Mihai – PNL – Secretar 

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

6. Dep.Antal Istvan – UDMR 

7. Dep.Balcan Viorel - PSD+PC 

8. Dep.Bode Lucian Nicolae – PD-L 

9. Dep.Bostan Emil – PNL 

10.Dep.Brătianu Matei Radu - PSD+PC 

11.Dep.Burlacu Cristian-Ion – PNL 

12.Dep.Chiriţă Dumitru - PSD+PC 

13.Dep.Dolineaschi Andrei - PSD+PC 

14.Dep.Ionescu George – PD-L 

15.Dep.Jolţa Nicolae – PNL 
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16.Dep.Leşe Doru Braşoan – PD-L 

17.Dep.Manolescu Oana – Minorităţi 

18.Dep.Mazilu Constantin - PSD+PC 

19.Dep.Negruţ Clement – PD-L 

20.Dep.Olosz Gergely – UDMR 

21.Dep.Păduraru Nicuşor – PD-L 

22.Dep.Petrescu Cristian – PD-L 

23.Dep.Pieptea Cornel – PNL 

24.Dep.Rizea Cristian - PSD+PC 

25.Dep.Toader Mircea-Nicu – PD-L 

26.Dep.Trăşculescu Alin Silviu – PD-L 

27.Dep.Tuşa Adriana Diana – PNL 

28.Dep.Vasile Aurelia – PSD+PC 

 

II. 

Şedinţa comisiei din data de 08.09.2009 a fost condusă de domnul 

preşedinte de şedinţă Mircea Marin, în conformitate cu ordinea de zi, care a fost aprobată 

în unanimitate. 

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

spre dezbatere şi avizare la Comisia pentru buget, finanţe şi bănci, care a fost sesizată 

pentru dezbatere în fond.  

La lucrările comisiei au fost prezenţi toţi cei 28 de deputaţi membri ai 

comisiei. 

La dezbaterile asupra proiectul de lege nu au fost prezenţi reprezentanţii 

Guvernului. 

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege au luat cuvântul domnii 

deputaţi Mircea Marin şi Cornel Pieptea.  

Membrii comisiei au hotărât, in  unanimitate, amânarea proiectului de lege 

cu o săptămână, deoarece iniţiatorul nu s-a prezentat la dezbateri deşi a fost invitat. 

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

spre dezbatere şi avizare la Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare, 

care a fost sesizată pentru dezbatere în fond.  

La lucrările comisiei au fost prezenţi toţi cei 28 de deputaţi membri ai 

comisiei. 

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

specialişti din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale. 
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În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege a luat cuvântul domnul 

deputat Mircea Marin.  

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

favorabilă a proiectului de lege în forma prezentată de iniţiator. 

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

spre dezbatere şi avizare la Comisia pentru buget, finanţe şi bănci, care a fost sesizată 

pentru dezbatere în fond.  

La lucrările comisiei au fost prezenţi toţi cei 28 de deputaţi membri ai 

comisiei. 

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

specialişti din cadrul Ministerului Finanţelor Publice şi ai Ministerului Transporturilor şi 

Infrastructurii. 

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege au luat cuvântul domnii 

deputaţi Mircea Marin, Cristian Burlacu, Cornel Pieptea, Cristian Petrescu şi Nicuşor 

Păduraru.  

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

favorabilă a proiectului de lege în forma prezentată de iniţiator. 

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

spre dezbatere şi avizare la Comisia pentru buget, finanţe şi bănci, care a fost sesizată 

pentru dezbatere în fond.  

La lucrările comisiei au fost prezenţi toţi cei 28 de deputaţi membri ai 

comisiei. 

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

specialişti din cadrul Ministerului Finanţelor Publice şi ai Ministerului IMM-urilor, 

Comerţului şi Mediului de Afaceri. 

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege au luat cuvântul domnii 

deputaţi Mircea Marin, Cristian Burlacu, Nicuşor Păduraru şi Cornel Pieptea.  

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

favorabilă a proiectului de lege în forma prezentată de iniţiator. 

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

spre dezbatere şi avizare în fond.  

La lucrările comisiei au fost prezenţi toţi cei 28 de deputaţi membri ai 

comisiei. 

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

specialişti din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale. 

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege au luat cuvântul domnii 

deputaţi Mircea Marin şi Nicuşor Păduraru.  



 5

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, in  unanimitate, 

respingerea proiectului de lege la cererea iniţiatorului, Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi 

Dezvoltării Rurale, deoarece la Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie 

alimentară şi servicii specifice, există o propunere legislativă cu acelaşi obiect de 

reglementare care este agreată de minister şi care este cea mai apropiată formă de Codul 

de bune practici pentru comerţul cu produse agroalimentare, negociat de partenerii de 

dialog social şi semnat de către aceştia, prin medierea MAPDR, în data de 02.07.2008. 

Cu  propunerea legislativă de la punctul 6 al ordinii de zi, comisia a fost 

sesizată spre dezbatere şi avizare la Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie 

alimentară şi servicii specifice, care a fost sesizată pentru dezbatere în fond.  

La lucrările comisiei au fost prezenţi toţi cei 28 de deputaţi membri ai 

comisiei. 

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

specialişti din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale. 

În cadrul dezbaterilor asupra propunerii legislative a luat cuvântul domnul 

deputat Mircea Marin care a arătat că aceasta a fost retrasă de iniţiator de pe ordinea de 

zi a plenului Camerei Deputaţilor pentru o nouă reexaminare şi propune amânarea pentru 

o nouă dezbatere în comisie.  

Cu proiectele de lege de la punctele 7-13 ale ordinii de zi, care au acelaşi 

obiect de reglementare, comisia a fost sesizată pentru dezbatere în fond împreună cu 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi. 

La lucrările comisiei au fost prezenţi toţi cei 28 de deputaţi membri ai 

comisiei. 

În cadrul dezbaterilor a luat cuvântul domnul deputat Mircea Marin, care a 

propus să se discute în următoarele două zile, la nivel de raportori, raportul la proiectul 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, iar comisia a aprobat în unanimitate. 

Ordinea de zi fiind epuizată, domnul preşedinte de şedinţă Mircea Marin 

declară închise lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii. 

 
 
 

SECRETAR, 
Mircea Marin 
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