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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

CAMERA  DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru industrii si servicii 

 
        

 Bucureşti, 19.12.2005 
                  
        
 

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
pentru şedinţele din săptămâna 13 şi 14 decembrie 2005 

 
 
 
  Comisia pentru industrii şi servicii şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 
13 şi 14 decembrie 2005, cu următoarea ordine de zi: 

1. Prezentare a “Strategiei de dezvoltare pentru sectorul nuclear” - 
Ministerul Economiei şi Comerţului. 

2. Dezbaterea şi avizarea proiectului Legii pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă a activităţilor 
nucleare. (P.L.X 477/2005) 

3. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei Guvernului nr.7/2003 privind utilizarea în scopuri exclusiv 
paşnice a energiei nucleare, republicată (P.L.384/2005) 

4. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind interzicerea 
folosirii cianurilor în industria minieră pentru obţinerea aurului şi argintului la Roşia 
Montană. (P.L.X 541/2005) 

5. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.143/2005 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru 
încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei 
termice  (P.L.x 603/2005) 

6. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru acceptarea 
Amendamentelor privind limitarea sumelor din Protocolul din 1992 pentru 
amendarea Convenţiei internaţionale privind răspunderea civilă pentru pagubele 
produse prin poluare cu hidrocarburi, 1969, încheiat la Londra la 27 noiembrie 1992  
(P.L.x618/2005) 

7. Prezentare a stadiului procesului de privatizare la S.C. Melana IV 
S.A. Săvineşti - OPSPI. 

8. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind unele măsuri 
prealabile lucrărilor de reabilitare a infrastructurii feroviare publice (P.L.x 187/2005) 
– reexaminare 
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9. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru completarea 
Ordonanţei Guvernului nr.15/2002 privind introducerea unor tarife de utilizare a 
infrastructurii de transport rutier. (P.L.X 543/2005) 

10. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind Programul 
naţional de realizare a centurilor rutiere de ocolire a municipiilor reşedinţă de judeţ. 
(P.L.X 544/2005) 

11. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind Fondul Special 
al Drumurilor Publice. (P.L.X 558/2005) 

12. Dezbateri asupra propunerii legislative pentru modernizarea şi 
reabilitarea drumurilor naţionale şi judeţene prin contractarea unor credite externe. 
(P.L.X 562/2005) 

13. Dezbateri asupra propunerii legislative pentru modificarea Legii 
Gazelor nr.351/2004. (P.L.X 542/2005) 

14. Dezbateri asupra proiectului de Lege privind siguranţa feroviară. 
(P.L.X 520/2005) 

15. Diverse 
 
La lucrările comisiei au fost prezenţi: 
1. Dep.Popescu Dan Ioan – PSD – Preşedinte 
2. Dep.Antal Istvan – UDMR – Vicepreşedinte 
3. Dep.Petrea Constantin – PD – Secretar 
4. Dep.Vasile Aurelia – PSD – Secretar 
5. Dep.Bivolaru Ioan – PSD  
6. Dep.Ciopraga Mircea – PNL  
7. Dep.Dragomir Dumitru – PRM 
8. Dep.Esergep Gelil – PRM 
9. Dep.Hanganu Romeo Octavian – PC 
10. Dep.Iancu Iulian – PSD 
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 – PSD 
19. Dep.Pop Claudiu Adrian – PSD 
20. Dep.Sanda Victor – PSD 
La lucrările comisiei au fost absenţi: 
 1.Dep.Boureanu Cristian – PNL – Vicepreşedinte 
 2.Dep.Bărbuleţiu Tiberiu – PNL 
 3.Dep.Boagiu Anca Daniela – PD 
 
Ordinea de zi a fost adoptată cu 20 de voturi pentru. 
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1. La punctul 1 al ordinii de zi a fost invitat domnul Ioan Codruţ Sereş, 
ministrul economiei şi comerţului. 

Deoarece domnul Ministru Ioan Codruţ Sereş nu a putut onora invitaţia, 
problematica energiei nucleare în România a fost prezentată de către domnul 
Secretar de Stat Octavian Bâgiu şi de domnul director general Gheorghe Indre. 

În urma prezentării făcute de reprezentanţii Ministerului Economiei şi 
Comerţului s-a concluzionat că: 

- Guvernul României îşi continuă politica de susţinere a energeticii 
nucleare ca parte a dezvoltării durabile a ţării; 

- România a dezvoltat o infrastructură naţională pentru dezvoltare, 
management şi supraveghere a instalaţiilor nucleare; 

- energia nucleară va reduce dependenţa României de importul de 
resurse primare; 

- CNE Cernavodă este o necesitate reală pentru România şi contribuie 
la creşterea siguranţei în alimentarea cu energie electrică; 

- implementarea programului nuclear românesc reprezintă un exemplu 
excelent de cooperare dintre parteneri din Europa, Canada, SUA şi ţările membre ale 
AIEA Viena. 

2. Pentru proiectul de lege de pe punctul 2 al ordinii de zi, comisia a 
fost sesizată în fond. 

La lucrările comisiei au participat 20 de deputaţi din totalul de 23 de 
deputaţi, membri ai comisiei. 

La dezbateri au participat specialişti din Ministerul Economiei şi 
Comerţului, sub conducerea domnului Secretar de Stat Octavian Bâgiu, de la 
Agenţia Nucleară şi de la Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare. 

În urma dezbaterilor membrii comisiei au hotărât, cu 20 de voturi 
pentru, să avizeze favorabil proiectul de lege cu 23 de amendamente admise. 

3. Pentru proiectul de lege de pe punctul 3 al ordinii de zi, comisia a fost 
sesizată pentru întocmirea unui raport suplimentar, în urma hotărârii plenului 
Camerei Deputaţilor. 

La lucrările comisiei au participat 20 de deputaţi din totalul de 23 de 
deputaţi, membri ai comisiei. 

La dezbateri au participat specialişti de la Agenţia Nucleară, Comisia 
Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare, Ministerul Economiei şi 
Comerţului, Agenţia Naţională pentru Deşeuri Radioactive. 

În urma dezbaterilor membrii comisiei au hotărât, cu 20 de voturi 
pentru, să avizeze favorabil proiectul de lege cu 8 amendamente admise şi 2 
amendamente respinse, întocmindu-se raportul suplimentar corespunzător. 

4. Pentru propunerea legislativă de pe punctul 4 al ordinii de zi, comisia 
a fost sesizată în fond. 

La lucrările comisiei au participat 20 de deputaţi din totalul de 23 de 
deputaţi, membri ai comisiei. 

La dezbateri au fost invitaţi iniţiatorii propunerii legislative, care, însă, 
nu au onorat invitaţia. 
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În urma dezbaterilor membrii comisiei au hotărât, cu 20 de voturi 
pentru, respingerea propunerii legislative. 

5. Pentru proiectul de lege de pe punctul 5 al ordinii de zi, comisia a fost 
sesizată pentru aviz la Comisia pentru muncă şi protecţia socială. 

La lucrările comisiei au participat 20 de deputaţi din totalul de 23 de 
deputaţi, membri ai comisiei. 

La dezbateri au participat specialişti din Ministerul Finanţelor Publice. 
În urma dezbaterilor membrii comisiei au hotărât, cu 20 de voturi 

pentru, să avizeze favorabil proiectul de lege în forma adoptată de Senat. 
6. Pentru proiectul de lege de pe punctul 6 al ordinii de zi, comisia a 

fost sesizată pentru aviz la Comisia pentru administraţie publică, amenajarea 
teritoriului şi echilibru ecologic. 

La lucrările comisiei au participat 20 de deputaţi din totalul de 23 de 
deputaţi, membri ai comisiei. 

La dezbateri au participat specialişti din Ministerul Transporturilor, 
Construcţiilor şi Turismului, sub conducerea domnului Secretar de Stat Alexandros 
Galiaţatos. 

În urma dezbaterilor membrii comisiei au hotărât, cu 20 de voturi 
pentru, să avizeze favorabil proiectul de lege în forma propusă de Guvern. 

7.  La punctul 7 de pe ordinea de zi s-a analizat stadiul procesului de 
privatizare la S.C. Melana IV S.A. Săvineşti. 

Dezbaterile s-au desfăşurat în baza unui raport transmis de OPSPI 
privind modalităţile de privatizare a societăţii. 

La lucrările comisiei au participat 20 de deputaţi din totalul de 23 de 
deputaţi, membri ai comisiei. 

La dezbateri au participat: domnul Mihai Cătuneanu - şeful Oficiul 
Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie din cadrul Ministerului Economiei 
şi Comerţului şi domnul Gheorghe Ţepeş Gremzş - director S.C.Melana IV S.A. 
Săvineşti. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei, reprezentând toate grupurile 
parlamentare, şi-au declarat sprijinul unanim în vederea unui demers legislativ, dacă 
este necesar, în limita angajamentelor asumate de România, pentru sprijinirea unui 
investitor dispus să preia S.C. Melana S.A. în vederea repornirii. 

8. Pentru proiectul de lege de pe punctul 8 al ordinii de zi, comisia a 
fost sesizată, de către Preşedintele României, pentru reexaminare, împreună cu 
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, pentru întocmirea unui raport comun. 

La lucrările comisiei au participat 20 de deputaţi din totalul de 23 de 
deputaţi, membri ai comisiei. 

La dezbateri au participat specialişti din Ministerul Transporturilor, 
Construcţiilor şi Turismului, sub conducerea domnului Secretar de Stat Alexandros 
Galiaţatos. 

În urma dezbaterilor membrii comisiei au hotărât, cu 20 de voturi 
pentru, să avizeze favorabil proiectul de lege în forma adoptată de Senat, cu un 
amendament admis pentru îndreptarea unei erori materiale. 
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9. Pentru propunerea legislativă de pe punctul 9 al ordinii de zi, comisia 
a fost sesizată în fond. 

La lucrările comisiei au participat 20 de deputaţi din totalul de 23 de 
deputaţi, membri ai comisiei. 

La dezbateri au participat specialişti din Ministerul Transporturilor, 
Construcţiilor şi Turismului, sub conducerea domnului Secretar de Stat Alexandros 
Galiaţatos. 

La lucrările comisiei au fost invitaţi şi iniţiatorii propunerii legislative, 
care nu au onorat invitaţia. 

În urma dezbaterilor membrii comisiei au hotărât, cu 20 de voturi 
pentru, să propună plenului Camerei Deputaţilor respingerea propunerii legislative. 

10. Pentru propunerea legislativă de pe punctul 10 al ordinii de zi, 
comisia a fost sesizată în fond. 

La lucrările comisiei au participat 20 de deputaţi din totalul de 23 de 
deputaţi, membri ai comisiei. 

La dezbateri au participat specialişti din Ministerul Transporturilor, 
Construcţiilor şi Turismului, sub conducerea domnului Secretar de Stat Alexandros 
Galiaţatos. 

La lucrările comisiei au fost invitaţi şi iniţiatorii propunerii legislative, 
care nu au onorat invitaţia. 

În urma dezbaterilor membrii comisiei au hotărât, cu 20 de voturi 
pentru, să propună plenului Camerei Deputaţilor respingerea propunerii legislative. 

11. Pentru propunerea legislativă de pe punctul 11 al ordinii de zi, 
comisia a fost sesizată în fond. 

La lucrările comisiei au participat 20 de deputaţi din totalul de 23 de 
deputaţi, membri ai comisiei. 

La dezbateri au participat specialişti din Ministerul Transporturilor, 
Construcţiilor şi Turismului, sub conducerea domnului Secretar de Stat Alexandros 
Galiaţatos. 

La lucrările comisiei au fost invitaţi şi iniţiatorii propunerii legislative, 
care nu au onorat invitaţia. 

În urma dezbaterilor membrii comisiei au hotărât, cu 20 de voturi 
pentru, să propună plenului Camerei Deputaţilor respingerea propunerii legislative. 

12. Pentru propunerea legislativă de pe punctul 12 al ordinii de zi, 
comisia a fost sesizată în fond. 

La lucrările comisiei au participat 20 de deputaţi din totalul de 23 de 
deputaţi, membri ai comisiei. 

La dezbateri au participat specialişti din Ministerul Transporturilor, 
Construcţiilor şi Turismului, sub conducerea domnului Secretar de Stat Alexandros 
Galiaţatos. 

La lucrările comisiei au fost invitaţi şi iniţiatorii propunerii legislative, 
care nu au onorat invitaţia. 

În urma dezbaterilor membrii comisiei au hotărât, cu 20 de voturi 
pentru, să propună plenului Camerei Deputaţilor respingerea propunerii legislative. 
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13. Pentru propunerea legislativă de pe punctul 13 al ordinii de zi, 
comisia a fost sesizată în fond. 

La lucrările comisiei au participat 20 de deputaţi din totalul de 23 de 
deputaţi, membri ai comisiei. 

La dezbateri au participat specialişti din Ministerul Economiei şi 
Comerţului şi cei ai Autorităţii Naţională de Reglementare în domeniul Gazelor 
Naturale. 

La lucrările comisiei au fost invitaţi şi iniţiatorii propunerii legislative, 
care nu au putut onora invitaţia, dar au comunicat punctul de vedere prin intermediul 
unuia dintre coiniţiatori – domnul senator Radu Berceanu. 

În urma dezbaterilor membrii comisiei au hotărât, cu 20 de voturi 
pentru, să propună plenului Camerei Deputaţilor respingerea propunerii legislative. 

14. Pentru proiectul de lege de pe punctul 14 al ordinii de zi, comisia a 
fost sesizată în fond. 

La lucrările comisiei au participat 20 de deputaţi din totalul de 23 de 
deputaţi, membri ai comisiei. 

La dezbateri au participat specialişti din Ministerul Transporturilor, 
Construcţiilor şi Turismului, sub conducerea domnului Secretar de Stat Alexandros 
Galiaţatos. 

În urma dezbaterilor membrii comisiei au hotărât, cu 20 de voturi 
pentru, să avizeze favorabil proiectul de lege cu 18 amendamente admise şi 4 
amendamente respinse. 

 
  
 
 
 
 

 
 

SECRETAR, 
 

Aurelia Vasile 
 


