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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
CAMERA  DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru industrii si servicii 
         

           Bucureşti, 26.09.2011 

 

 

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 

pentru şedinţele comisiei din săptămâna 19 - 22 septembrie  2011 

 

 

  I. Comisia pentru industrii şi servicii şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 19, 

21 şi  22 septembrie  2011 cu următoarea ordine de zi: 

1. Proiect de Lege privind modificarea Ordonanţei Guvernului nr.41/2007 

pentru comercializarea produselor de protecţie a plantelor, precum şi pentru modificarea 

şi abrogarea unor acte normative din domeniul fitosanitar (P.L.x 454/2011). 

2. Propunere legislativă privind reglementarea condiţiilor de punere pe piaţă 

a plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante, halucinogene, euforice, psihotrope şi 

derivaţilor acestora (P.L.x 485/2011). 

3. Proiect de Lege privind unele măsuri suplimentare pentru etichetarea 

produselor alimentare (P.L.x 364/2011).  

4. Propunere legislativă pentru stimularea şi sprijinirea construcţiilor de case 

(P.L.x 423/2011). 

5. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.88/2010 

privind aprobarea unor măsuri financire pentru întreprinderile mici şi mijlocii din industria 

berii (P.L.x 391/2011). 

6. Propunere legislativă privind comunicaţiile electronice (P.L.x 393/2011). 

7. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 

Urgenţă nr.6/2001 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către 

întreprinzătorii tineri (P.L.x 491/2011). 

8. Propunere legislativă privind modificarea Normelor de autorizare a 

funcţionării centrelor de pregătire a personalului din domeniul transporturilor rutiere 

privind Ordinul 1019 din 2 octombrie 2009 pentru aprobarea Metodologiei privind 

atestarea instructorilor de pregătire practică şi a profesorilor de legislaţie rutieră, a 

Normelor privind autorizarea şcolilor de conducători auto, a Metodologiei privind 

autorizarea instructorilor de pregătire practică, a Programei de şcolarizare şi a 

Metodologiei de organizare şi desfăşurare a cursurilor de pregătire teoretică şi practică în 

vederea obţinerii permisului de conducere (P.L.x 483/2011). 
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9. Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi 

Guvernul Regatului Haşemit al Iordaniei privind transportul rutier internaţional de 

persoane şi mărfuri, semnat la Amman la 9 ianuarie 2011 (P.L.x 497/2011). 

          10. Diverse. 

 

La lucrările comisiei din 19 şi 21 septembrie au fost prezenţi: 

1. Dep.Iancu Iulian – PSD – Preşedinte 

2. Dep.Trăşculescu Alin Silviu – PD-L – Vicepreşedinte 

3. Dep.Adomniţei Cristian Mihai – PNL – Secretar  

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

5. Dep.Antal Istvan – UDMR 

6. Dep.Balcan Viorel – PD-L 

7. Dep.Bode Lucian – PD-L 

8. Dep.Boureanu Cristian Alexandru – PD-L 

9. Dep.Brătianu Matei Radu - PSD 

          10. Dep.Chiriţă Dumitru – PSD 

           11. Dep. Fenechiu Relu – PNL  

  12. Dep.Ionescu George – PD-L 

  13. Dep.Jolţa Nicolae – PNL 

  14. Dep.Leşe Doru Braşoan – PD-L 

  15. Dep.Olosz Gergely – UDMR 

  16. Dep.Manolescu Oana – Minorităţi 

  17. Dep. Martin Eduard Stelian - PSD 

  18. Dep.Mazilu Constantin - Progresist 

            19.Dep.Negruţ Clement – PD-L 

  20. Dep.Păduraru Nicuşor – PD-L 

                     21. Dep.Petrescu Cristian – PD-L 

                     22. Dep.Potor Călin - PNL 

          23. Dep.Roman Gheorghe – PD-L 

 24. Dep. Tătaru Florin Cristian _ PSD 

          25. Dep.Toader Mircea-Nicu – PD-L 

           26. Dep.Ţîmpău Radu Bogdan – PNL 

 

La lucrările şedinţei au lipsit: 

1. Dep.Bostan Emil – Progresist - Vicepreşedinte 

2. Dep.Negoiţă Robert Sorin - PSD – Vicepreşedinte 

  3. Dep.Dolineaschi Andrei – PSD 
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  4. Dep.Rizea Cristian – PSD 

 

La lucrările comisiei din 22 septembrie au fost prezenţi: 

1. Dep.Iancu Iulian – PSD – Preşedinte 

2. Dep.Adomniţei Cristian Mihai – PNL – Secretar  

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

4. Dep.Antal Istvan – UDMR 

5. Dep.Balcan Viorel – PD-L 

6. Dep.Bode Lucian – PD-L 

7. Dep.Boureanu Cristian Alexandru – PD-L 

8. Dep.Brătianu Matei Radu - PSD 

          9. Dep.Chiriţă Dumitru – PSD 

          10. Dep. Fenechiu Relu – PNL  

 11. Dep.Ionescu George – PD-L 

 12. Dep.Jolţa Nicolae – PNL 

 13. Dep.Leşe Doru Braşoan – PD-L 

 14. Dep.Olosz Gergely – UDMR 

 15. Dep.Manolescu Oana – Minorităţi 

 16. Dep. Martin Eduard Stelian - PSD 

 17. Dep.Mazilu Constantin - Progresist 

           18. Dep.Negruţ Clement – PD-L 

 19. Dep.Păduraru Nicuşor – PD-L 

                    20. Dep.Petrescu Cristian – PD-L 

                    21. Dep.Potor Călin - PNL 

         22. Dep.Roman Gheorghe – PD-L 

         23. Dep. Tătaru Florin Cristian _ PSD 

         24. Dep.Toader Mircea-Nicu – PD-L 

          25. Dep.Ţîmpău Radu Bogdan – PNL 

 

La lucrările şedinţei au lipsit: 

1. Dep.Bostan Emil – Progresist – Vicepreşedinte 

2. Dep.Negoiţă Robert Sorin - PSD – Vicepreşedinte 

3. Dep.Trăşculescu Alin Silviu – PD-L – Vicepreşedinte 

  4. Dep.Dolineaschi Andrei – PSD 

  5. Dep.Rizea Cristian – PSD 

 

II. Şedinţa comisiei din data de 19.09.2011 a avut loc la nivel de raportori. 
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II. Şedinţa comisiei din data de 21.09.2011 a fost condusă de domnul  

preşedinte Iulian Iancu, 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 

pentru aviz la Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 

specifice. 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 26 deputaţi din totalul de 30 deputaţi 

membri ai comisiei. 

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege a luat cuvântul domnul 

deputat Iulian Iancu.  

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

avizarea negativă a proiectului de lege. 

Cu propunerea legislativă de la punctul 2 al ordinii de zi, comisia a fost 

sesizată pentru aviz la Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 

servicii specifice şi la Comisia pentru sănătate şi familie. 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 26 deputaţi din totalul de 30 deputaţi 

membri ai comisiei. 

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege au luat cuvântul domnii 

deputaţi: Iulian Iancu şi Alin Trăşculescu.  

Membrii comisiei au hotărât, în unanimitate amânarea dezbaterilor cu două 

săptămâni, pentru adoptarea în plenul Camerei Deputaţilor a proiectului de lege cu 

acelaşi obiect de reglementare iniţiat de Guvern. 

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

pentru aviz la Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 

specifice. 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 26 deputaţi din totalul de 30 deputaţi 

membri ai comisiei.  

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

reprezentanţi ai Romalimenta. 

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege au luat cuvântul domnii 

deputaţi: Iulian Iancu şi Cristian Petrescu, iar din partea iniţiatorului domnul senator  

Dumitru Staicu.  

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

dezbaterii, cu două săptămâni pentru solicitarea de către iniţiator a unui punct de vedere 

actualizat al Guvernului. 
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Cu propunerea legislativă de la punctul 4 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 26 deputaţi din totalul de 30 deputaţi 

membri ai comisiei. 

În cadrul dezbaterilor asupra propunerii legislative a luat cuvântul domnul 

deputat Iulian Iancu.  

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

negativă a propunerii legislative. 

Cu propunerea legislativă de la punctul 5 al ordinii de zi, comisia a fost 

sesizată pentru aviz la Comisia pentru buget, finanţe şi bănci. 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 26 deputaţi din totalul de 30 deputaţi 

membri ai comisiei. 

În cadrul dezbaterilor asupra propunerii legislative a luat cuvântul domnul 

deputat Iulian Iancu.  

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

negativă a propunerii legislative. 

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

sesizată pentru aviz la Comisia juridică, de disciplină şi  imunităţi şi la Comisia pentru 

tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor. 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 26 deputaţi din totalul de 30 deputaţi 

membri ai comisiei. 

În cadrul dezbaterilor asupra propunerii legislative a luat cuvântul domnul 

deputat Iulian Iancu.  

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

favorabilă a propunerii legislative în forma propusă de Guvern. 

Cu propunerea legislativă de la punctul 7 al ordinii de zi, comisia a fost 

sesizată în fond. 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 26 deputaţi din totalul de 30 deputaţi 

membri ai comisiei. 

La dezbaterile asupra propunerii legislative au participat în calitate de 

invitaţi, specialişti din cadrul Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri. 

În cadrul dezbaterilor asupra propunerii legislative au luat cuvântul doamna 

deputat Oana Manolescu şi domnii deputaţi Iulian Iancu şi Istvan Antal.  

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, în unanimitate 

respingerea propunerii legislative. 
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Cu propunerea legislativă de la punctul 8 al ordinii de zi, comisia a fost 

sesizată în fond. 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 26 deputaţi din totalul de 30 deputaţi 

membri ai comisiei. 

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

specialişti din cadrul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii sub conducerea domnului 

secretar de stat Eusebiu Pistru. 

În cadrul dezbaterilor asupra propunerii legislative a luat cuvântul domnul 

deputat Iulian Iancu.  

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, în unanimitate 

respingerea propunerii legislative. 

Cu proiectul de lege de la punctul 9 al ordinii de zi, comisia a fost sesizată în 

fond. 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 26 deputaţi din totalul de 30 deputaţi 

membri ai comisiei. 

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege a luat cuvântul domnul 

deputat Iulian Iancu.  

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

proiectului de lege în forma propusă de Guvern. 

La punctul „Diverse” membrii comisiei au analizat solicitarea doamnei 

europarlamentar Monica Macovei de a organiza în cadrul comisiei o dezbatedre publică 

cu privire la utilizarea cianurilor în minerit şi solicitarea domnului deputat Iulian Iancu de a 

organiza o dezbatere cu privire la industria de apărare cu invitarea tuturor factorilor 

interesaţi. 

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul doamna deputat Oana Manolescu şi 

domnii deputaţi Iulian Iancu, Mircea Toader şi Istvan Antal.  

 

Intrucat punctele de pe ordinea de zi propuse spre dezbatere în comisie au 

fost epuizate, domnul preşedinte Iulian Iancu sistează lucrările şedinţei. 

 

II. Şedinţa comisiei din data de 22.09.2011 a avut loc la nivel de raportori. 

 

 

SECRETAR, 

 Mircea Marin 


