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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
CAMERA  DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru industrii si servicii 
         

           Bucureşti, 25.03.2010 
 

 

 

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
pentru şedinţele comisiei din săptămâna 24 - 25 martie  2010 

 

 

  I. Comisia pentru industrii şi servicii şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 24 şi 

25 martie 2010, cu următoarea ordine de zi la care s-au adăugat două puncte 

suplimentare: 

1. 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). 

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

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

drumurile publice (P.l.x 764/2007). 

3. 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). 

4. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice (P.L.x 268/2008). 

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

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

6. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 

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

7. 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). 

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

urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare (P.l.x 436/2009). 
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9. 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). 

Punct suplimentar - Proiect de Lege pentru completarea art.4 alin.(1) din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.85/2008 privind stimularea investiţiilor (P.L.x 

46/2010).  

Punct suplimentar - Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului intre 

Guvernul României şi Guvernul Republicii Letonia privind protecţia reciprocă a 

informaţiilor clasificate semnat la Bucureşti la 11 iunie 2009 (P.L.x 84/2010).  

 

La lucrările comisiei din 24 martie 2010 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 – PD-L 

8. Dep.Bode Lucian Nicolae – PD-L 

9. Dep.Bostan Emil – Independent 

           10.Dep.Brătianu Matei Radu - PSD+PC 

           11.Dep.Burlacu Cristian-Ion – PD-L 

   12.Dep.Chiriţă Dumitru - PSD+PC 

   13.Dep.Dolineaschi Andrei - PSD+PC 

   14.Dep.Ionescu George – PD-L 

   15.Dep.Jolţa Nicolae – PNL 

   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.Petrescu Cristian – PD-L 

 22.Dep.Rizea Cristian - PSD+PC 

 23.Dep.Roman Gheorghe – PD-L 

 24.Dep.Toader Mircea-Nicu – PD-L 

 25.Dep.Trăşculescu Alin Silviu – PD-L 

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

1. Dep.Păduraru Nicuşor – PD-L  

 

 

La lucrările comisiei din 25 martie 2010 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 – PD-L 

8. Dep.Bode Lucian Nicolae – PD-L 

9. Dep.Bostan Emil – Independent 

           10.Dep.Brătianu Matei Radu - PSD+PC 

           11.Dep.Burlacu Cristian-Ion – PD-L 

   12.Dep.Chiriţă Dumitru - PSD+PC 

   13.Dep. Dolineaschi Andrei - PSD+PC 

   14.Dep.Ionescu George – PD-L 

   15.Dep.Jolţa Nicolae – PNL 

   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.Rizea Cristian - PSD+PC 

 24.Dep.Roman Gheorghe – PD-L 

 25.Dep.Toader Mircea-Nicu – PD-L 

 26.Dep.Trăşculescu Alin Silviu – PD-L 

 27.Dep.Vasile Aurelia – PSD+PC 
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II. Şedinţa comisiei din data de 24.03.2010 a fost condusă de domnul 

preşedinte de şedinţă Cristian Boureanu, în conformitate cu ordinea de zi, care a fost 

aprobată în unanimitate cu două puncte suplimentare. 

Cu proiectul de lege de la primul punct suplimentar pentru completarea art.4 

alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.85/2008 privind stimularea investiţiilor, 

comisia a fost sesizată pentru aviz la Comisia pentru politică economică, reformă şi 

privatizare, care a fost sesizată pentru dezbatere în fond. 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 26 deputaţi din totalul de 27 deputaţi 

membri ai comisiei. 

La dezbateri au participat reprezentanţi din partea Ministerului Finanţelor 

Publice. 

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege au luat cuvântul domnii 

deputaţi: Cristian Boureanu, Robert Negoiţă, Mircea Marin, Cristian Petrescu şi Clement 

Negruţ.    

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

proiectului de lege în forma prezentată de Senat.  

Cu proiectul de lege de la al doilea punct suplimentar pentru ratificarea 

Acordului intre Guvernul României şi Guvernul Republicii Letonia privind protecţia 

reciprocă a informaţiilor clasificate semnat la Bucureşti la 11 iunie 2009, comisia a fost 

sesizată pentru aviz la Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, care 

a fost sesizată pentru dezbatere în fond. 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 26 deputaţi din totalul de 27 deputaţi 

membri ai comisiei. 

La dezbateri a participat reprezentantul Oficiului Registrului Naţional al 

Informaţiilor Secrete de Stat. 

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege au luat cuvântul domnii 

deputaţi: Cristian Boureanu, Robert Negoiţă, Mircea Marin, Cristian Petrescu şi Clement 

Negruţ.    

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

proiectului de lege în forma prezentată de iniţiator.  

Cu proiectele de lege de la punctele 1-9 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 26 deputaţi din totalul de 27 deputaţi 

membri ai comisiei. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au decis în unanimitate continuarea 

dezbaterii cu raportorii în ziua următoare.  
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Timpul afectat şedinţei fiind epuizat, domnul preşedinte de şedinţă Cristian 

Boureanu propune ca dezbaterea punctelor 1-9 de pe ordinea de zi să aibă loc în 

următoarea săptămână cu dezbaterea sancţiunilor administrative, apoi declară închise 

lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii. 

 

Şedinţa comisiei din data de 25 martie 2010 a avut loc la nivel de raportori. 

 

 

 

 

SECRETAR, 
 Mircea Marin 
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