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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI
CAMERA  DEPUTAŢILOR

Comisia pentru industrii si servicii

    Bucureşti, 11.09.2006

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI
pentru şedinţele din 5, 6 şi 7 septembrie 2006

I. Comisia pentru industrii şi servicii şi-a desfăşurat lucrările în zilele de
5, 6 şi 7 septembrie 2006, cu următoarea ordine de zi:

1. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind reglementarea
utilizării deşeurilor din industria metalurgiei feroase.(P.l.x  441/2006).

2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 42/2006 pentru completarea Ordonanţei
Guvernului nr.11/2004 privind producerea, comercializarea şi utilizare materialelor
forestiere de reproducere (P.L.x 603/2006)

3. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind unele măsuri
prealabile lucrărilor de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Aeroportul
Internaţional “Henri Coandă” – Bucureşti. (P.L.x 542/2006)

4. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea şi
completarea Legii concurenţei nr.21/1996 (P.l.x 555/2006)

5. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru Ratificarea
Amendamentului la Convenţia privind protecţia fizică a materialelor nucleare,
adoptat la Viena la 8 iulie 2005, prin Actul Final al Conferinţei pentru analiza şi
adoptarea amendamentelor propuse pentru Convenţia privind protecţia fizică a
materialelor nucleare, semnat de România la Viena la 8 iulie 2005.(P.L.x 621/2006).

6. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2006 pentru modificarea şi completarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.189/2002 privind operaţiunile compensatorii
referitoare la contractele de achiziţii pentru nevoi de apărare, ordine publică şi
siguranţă naţională (P.L.x 582/2006)

7. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2006 privind autorizarea Agenţiei de
Compensare pentru Achiziţii de Tehnică Specială de a încheia Acordul de
compensare cu firma EUROCOPTER Deutschland GmbH, potrivit obligaţiei de
compensare asumate de această firmă în cadrul contractului de achiziţie încheiat cu
Ministerul Administraţiei şi Internelor prin Societatea Comercială COMICEX- S.A.
(P.L.x 583/2006)
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8. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.30/2006 privind funcţia de verificare a
aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie
publică. (P.L.x 560/2006)

9. Diverse

La lucrările comisiei din 5 septembrie 2006 au fost prezenţi:
1.  Dep.Popescu Ioan Dan – Independent – Preşedinte
2. Dep.Antal Istvan – UDMR – Vicepreşedinte
3.  Dep.Boureanu Cristian – PNL – Vicepreşedinte
4. Dep.Petrea Constantin – PD – Secretar
5. Dep.Vasile Aurelia – PSD – Secretar
6.  Dep.Bivolaru Ioan – PSD
7.  Dep.Ciopraga Mircea – PNL
8.  Dep.Dragomir Dumitru – PRM
9.  Dep.Hanganu Romeo Octavian – PC
10.Dep.Ibram Iusein – Minorităţi Naţionale
11.Dep.Manolescu Oana – Minorităţi Naţionale
12.Dep.Marian Dan Mihai – PNL
13.Dep.Mătuşa Tudor – PRM
14.Dep.Mihei Andrian Sirojea – PC
15.Dep.Mironescu Laurenţiu – PD
16.Dep.Momanu Corneliu – PNL
17.Dep.Niţulescu Teodor – PRM
18.Dep.Pop Claudiu Adrian – PSD
19.Dep.Sanda Victor – PSD

La lucrările comisiei au fost absenţi:
1. Dep.Bărbuleţiu Tiberiu - PNL
2.  Dep.Boagiu Anca Daniela – PD
3. Dep.Eserghep Gelil – PRM
4. Dep.Iancu Iulian – PSD

La lucrările comisiei din 6 septembrie 2006 au fost prezenţi:
1.  Dep.Popescu Ioan Dan – Independent – Preşedinte
2.  Dep.Antal Istvan – UDMR – Vicepreşedinte
3.  Dep.Boureanu Cristian – PNL – Vicepreşedinte
4.  Dep.Petrea Constantin – PD – Secretar
5.  Dep.Vasile Aurelia – PSD – Secretar
6. Dep.Mircea Iustian – PNL (a înlocuit pe domnul deputat Bărbuleţiu
Tiberiu - PNL)
7.  Dep.Bivolaru Ioan – PSD
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8.  Dep.Ciopraga Mircea – PNL
9.  Dep.Dragomir Dumitru – PRM
10.  Dep.Hanganu Romeo Octavian – PC
11.Dep.Ibram Iusein – Minorităţi Naţionale
12.Dep.Manolescu Oana – Minorităţi Naţionale
13.Dep.Marian Dan Mihai – PNL
14.Dep.Mătuşa Tudor – PRM
15.Dep.Mihei Andrian Sirojea – PC
16.Dep.Mironescu Laurenţiu – PD
17.Dep.Momanu Corneliu – PNL
18.Dep.Niţulescu Teodor – PRM
19.Dep.Pop Claudiu Adrian – PSD
20.Dep.Sanda Victor – PSD

La lucrările comisiei au fost absenţi:
1. Dep.Boagiu Anca Daniela – PD
2. Dep.Eserghep Gelil – PRM
3. Dep.Iancu Iulian – PSD

La lucrările comisiei din 7 septembrie 2006 au fost prezenţi:
1.  Dep.Popescu Ioan Dan – Independent – Preşedinte
2.  Dep.Antal Istvan – UDMR – Vicepreşedinte
3.  Dep.Boureanu Cristian – PNL – Vicepreşedinte
4.  Dep.Petrea Constantin – PD – Secretar
5.  Dep.Vasile Aurelia – PSD – Secretar
6.  Dep.Bivolaru Ioan – PSD
7.  Dep.Ciopraga Mircea – PNL
8.  Dep.Dragomir Dumitru – PRM
9.  Dep.Hanganu Romeo Octavian – PC
10.Dep.Ibram Iusein – Minorităţi Naţionale
11.Dep.Manolescu Oana – Minorităţi Naţionale
12.Dep.Marian Dan Mihai – PNL
13.Dep.Mătuşa Tudor – PRM
14.Dep.Mihei Andrian Sirojea – PC
15.Dep.Mironescu Laurenţiu – PD
16.Dep.Momanu Corneliu – PNL
17.Dep.Niţulescu Teodor – PRM
18.Dep.Pop Claudiu Adrian – PSD
19.Dep.Sanda Victor – PSD

La lucrările comisiei au fost absenţi:
1. Dep.Bărbuleţiu Tiberiu - PNL
2.  Dep.Boagiu Anca Daniela – PD
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3. Dep.Eserghep Gelil – PRM
4. Dep.Iancu Iulian – PSD

Ordinea de zi a fost adoptată în unanimitate.

II.
1. Cu propunerea legislativă de la punctul 1 al ordinii de zi, comisia a

fost sesizată în fond.
La lucrările comisiei au fost prezenţi 19 deputaţi din totalul de 23 de

deputaţi membri ai comisiei.
Colectivul de raportori format din domnii deputaţi Ioan Bivolaru,

Corneliu Momanu, Constantin Petrea şi Cristian Boureanu au propus comisiei,
respingerea propunerii legislative datorită faptului că această propunere legislativă
nu este corelată cu alte acte normative care reglementează domeniul respectiv.

În urma dezbaterilor la care au participat deputaţii Istvan Antal, Aurelia
Vasile şi Romeo Hanganu, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, să
propună plenului Camerei Deputaţilor respingerea propunerii legislative.

2. Cu proiectul de lege de la punctul 2 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 19 deputaţi din totalul de 23 de
deputaţi membri ai comisiei.

În urma dezbaterilor, a reieşit necesitatea realizării programului de
împădurire pentru toamna anului 2006 şi pentru anii următori.

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, în unanimitate, să
avizeze favorabil proiectul de lege în forma adoptată de Senat.

3. Cu proiectul de lege de la punctul 3 al ordinii de zi comisia a fost
sesizată pentru aviz la Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru
administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic.

La lucrările comisiei au fost prezenţi 19 deputaţi din totalul de 23 de
deputaţi membri ai comisiei.

În cadrul dezbaterilor s-a subliniat necesitatea dezvoltării capacităţii
Aeroportului Internaţional „Henri Coandă” – Bucureşti, conform Programului
strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare stabilit prin Ordonanţa
Guvernului nr.64/1999 aprobată prin Legea nr.220/2002, prin declararea lucrărilor
respective ca fiind de utilitate publică şi prin simplificarea procedurilor de
expropriere a terenurilor necesare execuţiei lucrărilor.

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, în unanimitate, să
avizeze favorabil proiectul de lege în forma  adoptată de Senat.
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4. Cu propunerea legislativă de la punctul 4 al ordinii de zi comisia a
fost sesizată în fond.

La lucrările comisiei au fost prezenţi 20 de deputaţi din totalul de 23 de
deputaţi membri ai comisiei.

La examinarea propunerii legislative a participat domnul Mihai Berinde
– preşedintele Consiliului Concurenţei.

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul deputaţii Aurelia Vasile, Ioan
Bivolaru, Istvan Antal şi Romeo Octavian Hanganu.

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de
voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor respingerea propunerii legislative
pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr.21/1996.

5. Cu proiectul de lege de la punctul 5 al ordinii de zi comisia a fost
sesizată în fond.

La lucrările comisiei au fost prezenţi 20 de deputaţi din totalul de 23 de
deputaţi membri ai comisiei.

La dezbateri au participat specialişti din cadrul Comisiei Naţionale
pentru Controlul Activităţilor Nucleare.

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, în unanimitate, să
propună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de lege în forma
propusă de Guvern.

6. Cu proiectul de lege de la punctul 6 al ordinii de zi comisia a fost
sesizată în fond împreună cu Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă
naţională.

La lucrările comisiei au fost prezenţi 20 de deputaţi din totalul de 23 de
deputaţi membri ai comisiei.

La examinarea proiectului de lege a participat domnul Cristinel Tarara
– preşedintele Agenţiei de Compensare pentru Achiziţii de Tehnică Specială.

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul domnii deputaţi Dan Ioan
Popescu, Mircea Ciopraga, Cristian Boureanu şi Ioan Bivolaru.

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât să avizeze favorabil
proiectul de lege cu amendamente admise.

7. Cu proiectul de lege de la punctul 7 al ordinii de zi, comisia a fost
sesizată în fond împreună cu Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă
naţională.

La lucrările comisiei au fost prezenţi 20 de deputaţi din totalul de 23 de
deputaţi membri ai comisiei.

La examinarea proiectului de lege a participat domnul Cristinel Tarara
– Preşedintele Agenţiei de Compensare pentru Achiziţii de Tehnică Specială.

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât să avizeze favorabil
proiectul de lege în forma adoptată de Senat.
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8. Cu proiectul de lege de la punctul 8 al ordinii de zi, comisia a fost
sesizată pentru aviz la Comisia pentru buget, finanţe şi bănci.

La lucrările comisiei au fost prezenţi 20 de deputaţi din totalul de 23 de
deputaţi membri ai comisiei.

La examinarea proiectului de lege au participat specialişti din partea
Autorităţii Naţionale pentru Reglementare şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice.

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege au luat cuvântul
deputaţii Dan Ioan Popescu, Mircea Ciopraga care a depus amendamente la acest
proiect, Ioan Bivolaru, Aurelia Vasile şi Constantin Petrea.

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de
voturi, să avizeze favorabil proiectul de lege cu amendamente admise.

9. La punctul 9 al ordinii de zi – Diverse – membrii comisiei au
dezbătut probleme organizatorice referitoare la activitatea comisiei şi la componenţa
Biroului comisiei. Deciziile comisiei asupra problemelor analizate sunt consemnate
într-un proces verbal.

SECRETAR,

Aurelia Vasile
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