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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

CAMERA  DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru industrii si servicii 

 
          Bucureşti, 19.02.2007 
 
 
 

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
pentru şedinţele din 13, 14 şi 15 februarie 2007 

 
 

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

zilele de  13, 14 şi 15 februarie 2007, cu următoarea ordine de zi: 

  1. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.117/2006 privind procedurile naţionale în domeniul 

ajutorului de stat (P.L.x. 5/2007). 

2. Proiect de Lege pentru modificarea alin.(3) al art.29 din 

Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformităţii produselor, 

republicată (P.L.x. 993/2006). 

3. Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului între 

România şi Comunităţile Europene privind evaluarea conformităţii şi 

acceptarea produselor industriale, semnat la Bucureşti la 27 octombrie 

2006, la Acordul European instituind o Asociere între România, pe de o 

parte, şi Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de altă 

parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993 (P.L.x. 3/2007). 

4. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 80/2006 privind asigurarea producţiei de apă grea în 

vederea punerii în funcţiune şi pentru completarea necesarului tehnologic 
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pe durata de viaţă a Unităţilor 3 şi 4 de la Centrala nuclearo-electrică 

Cernavodă (P.L.x. 972/2006). 

5. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei Guvernului nr.89/2004 privind unele măsuri pentru 

constituirea şi utilizarea eficientă a veniturilor cu destinaţie specială în 

sectorul energetic, aprobată prin Legea nr.529/2004 (P.L.x. 964/2006). 

6. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.78/2006 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului 

nr.7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii 

din spaţiul rural (P.L.x. 961/2006). 

7. Proiect de Lege pentru acceptarea Amendamentului adus la 

Convenţia privind comerţul internaţional cu specii sălbatice de faună şi 

floră pe cale de dispariţie adoptată la Washington la 3 martie 1973, care a 

fost adoptat la cea de-a patra Conferinţă a Părţilor, la Gaborone la 30 

aprilie 1983 (P.L.x. 2/2007). 

8. Proiect de Lege pentru aderarea României la Acordul pentru 

implementarea prevederilor Convenţiei Naţiunilor Unite asupra Dreptului 

Mării din 10 decembrie 1982 în legătură cu conservarea şi gestionarea 

stocurilor de peşte aflate în zonele economice exclusive ale mai multor 

state riverane sau atât în zona economică exclusivă, cât şi într-un sector 

adiacent zonei, şi a stocurilor de peşti mari migratori adoptat la New York 

în 4 august 1995 (P.L.x. 11/2007). 

9. Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul 

României şi Guvernul Republicii Bulgaria privind trecerea frontierei de 

către persoane, mijloace de transport, echipamente şi materiale în procesul 
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de construire şi dare în exploatare a unui nou pod mixt (rutier şi feroviar) 

de frontieră între cele două ţări, peste fluviul Dunărea, semnat la Sofia la 

31 iulie 2006 (P.L.x. 27/2007). 

10. Proiect de Lege pentru acceptarea unor amendamente la 

Anexa la Convenţia privind facilitarea traficului maritim internaţional 

(FAL), adoptată la Londra la 9 aprilie 1965, astfel cum a fost amendată, 

adoptate de către Comitetul de Facilitare al Organizaţiei Maritime 

Internaţionale prin Rezoluţia FAL.6(27) la Londra la 9 septembrie 1999 şi 

Rezoluţia FAL.7(29) la Londra la 10 ianuarie 2002 (P.L.x. 13/2007). 

11. Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.10/1995 

privind calitatea în construcţii (P.L.x. 978/2006). 

12. Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanţei Guvernului 

nr.45/1997 privind înfiinţarea Societăţii Comerciale "Compania naţională 

de transporturi aeriene române - TAROM" S.A. (P.l.x. 979/2006). 

13. Proiect de Lege privind modificarea Ordonanţei 

Guvernului nr.64/1999 pentru aprobarea programului strategic de 

dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Internaţional 

Bucureşti-Otopeni (P.L.x. 990/2006). 

14. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.47 din 17/03/2004 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.84/2003 pentru înfiinţarea Companiei Naţionale de 

Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. prin reorganizarea 

Regiei Autonome "Administraţia Naţională a Drumurilor din România" 

(P.L.x. 896/2006). 
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15. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

patronatelor nr.356/2001 (P.L.x. 610/2006). 

 

La lucrările comisiei din 13 februarie 2007 au fost prezenţi: 

1.  Dep.Iancu Iulian – PSD - Preşedinte 

2.  Dep.Antal Istvan – UDMR – Vicepreşedinte  

3.  Dep.Ciopraga Mircea – PNL – Vicepreşedinte 

4.  Dep.Petrea Constantin – PD – Secretar 

5.  Dep.Vasile Aurelia – PSD – Secretar 

6.  Dep.Bivolaru Ioan – PSD  

7.  Dep.Hanganu Romeo Octavian – PC 

8.  Dep.Ibram Iusein – Minorităţi Naţionale 

9.Dep.Manolescu Oana – Minorităţi Naţionale 

10.Dep.Mihei Andrian Sirojea – PNL 

11.Dep.Mironescu Laurenţiu – PD 

12.Dep.Momanu Corneliu – Fără apartenenţă la un grup 

parlamentar 

13.Dep.Niţulescu Teodor – PSD 

14.Dep.Pop Claudiu Adrian – PSD 

15.Dep.Popescu Ioan Dan – PC 

16.Dep.Sanda Victor – PSD 

17.Dep.Crăciunescu Grigore – PNL (a înlocuit pe domnul 

deputat Silaghi Ovidiu Ioan – PNL) 

18.Vălean Adina Ioana - PNL 
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La lucrările comisiei au fost absenţi: 

1. Dep.Boagiu Anca Daniela – PD 

2. Dep.Dragomir Dumitru – PRM 

3. Dep.Eserghep Gelil – PRM 

 

 La lucrările comisiei din 14 februarie 2007 au fost prezenţi: 

1.  Dep.Iancu Iulian – PSD - Preşedinte 

2.  Dep.Antal Istvan – UDMR – Vicepreşedinte  

3.  Dep.Ciopraga Mircea – PNL – Vicepreşedinte 

4.  Dep.Petrea Constantin – PD – Secretar 

5.  Dep.Vasile Aurelia – PSD – Secretar 

6.  Dep.Bivolaru Ioan – PSD  

7.  Dep.Hanganu Romeo Octavian – PC 

8.  Dep.Ibram Iusein – Minorităţi Naţionale 

9.Dep.Manolescu Oana – Minorităţi Naţionale 

10.Dep.Mihei Andrian Sirojea – PNL 

11.Dep.Mironescu Laurenţiu – PD 

12.Dep.Momanu Corneliu – Fără apartenenţă la un grup 

parlamentar 

13.Dep.Niţulescu Teodor – PSD 

14.Dep.Pop Claudiu Adrian – PSD 

15.Dep.Popescu Ioan Dan – PC 

16.Dep.Sanda Victor – PSD 

17.Dep.Silaghi Ovidiu Ioan – PNL 

18.Vălean Adina Ioana - PNL 
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La lucrările comisiei au fost absenţi: 

1. Dep.Boagiu Anca Daniela – PD 

2. Dep.Dragomir Dumitru – PRM 

3. Dep.Eserghep Gelil – PRM 

 

La lucrările comisiei din 15 februarie 2007 au fost prezenţi: 

1.  Dep.Iancu Iulian – PSD - Preşedinte 

2.  Dep.Antal Istvan – UDMR – Vicepreşedinte  

3.  Dep.Ciopraga Mircea – PNL – Vicepreşedinte 

4.  Dep.Petrea Constantin – PD – Secretar 

5.  Dep.Vasile Aurelia – PSD – Secretar 

6.  Dep.Bivolaru Ioan – PSD  

7.  Dep.Hanganu Romeo Octavian – PC 

8.  Dep.Ibram Iusein – Minorităţi Naţionale 

9.Dep.Manolescu Oana – Minorităţi Naţionale 

10.Dep.Mihei Andrian Sirojea – PNL 

11.Dep.Mironescu Laurenţiu – PD 

12.Dep.Momanu Corneliu – Fără apartenenţă la un grup 

parlamentar 

13.Dep.Niţulescu Teodor – PSD 

14.Dep.Pop Claudiu Adrian – PSD 

15.Dep.Popescu Ioan Dan – PC 

16.Dep.Sanda Victor – PSD 

17.Dep.Silaghi Ovidiu Ioan – PNL 
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18.Vălean Adina Ioana - PNL 

 

La lucrările comisiei au fost absenţi: 

1. Dep.Boagiu Anca Daniela – PD 

2. Dep.Dragomir Dumitru – PRM 

3. Dep.Eserghep Gelil – PRM 

 

 

Ordinea de zi a fost adoptată în unanimitate. 

 

II. 

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

fost sesizată în fond, pentru raport comun cu Comisia pentru politică 

economică, reformă şi privatizare, Camera Deputaţilor fiind prima 

Cameră sesizată.. 

  La lucrările comisiei au fost prezenţi 18 deputaţi din totalul de 

21 deputaţi membri ai comisiei. 

La dezbaterile asupra proiectului de lege au participat 

specialişti din partea Ministerului Integrării Europene, Ministerului 

Finanţelor Publice şi Consiliului Concurenţei. 

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul domnii deputaţi Iulian 

Iancu, Mircea Ciopraga, Ioan Bivolaru şi Corneliu Momanu care au 

menţionat atribuţiile  Consiliului Concurenţei, modul de acordare a 

ajutorului de stat, precum şi necesitatea verificării felului în care aceste 

ajutoare de stat sunt cheltuite. 
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În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor, adoptarea 

proiectului de lege cu amendamente admise şi respinse. 

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

fost sesizată în fond. 

  La lucrările comisiei au fost prezenţi 18 deputaţi din totalul de 

21 deputaţi membri ai comisiei. 

La dezbaterile asupra proiectului de lege au participat 

specialişti din partea Ministerului Economiei şi Comerţului. 

În cadrul dezbaterilor a luat cuvântul domnul deputat Ioan 

Bivolaru care a menţionat necesitatea unui termen limită pentru 

introducerea pe piaţă a acestor produse. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, în 

unanimitate, să propună plenului Camerei Deputaţilor, adoptarea 

proiectului de lege cu amendamente admise de tehnică legislativă. 

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

fost sesizată în fond. 

  La lucrările comisiei au fost prezenţi 18 deputaţi din totalul de 

21 deputaţi membri ai comisiei. 

La dezbaterile asupra proiectului de lege au participat 

specialişti din partea Ministerului Economiei şi Comerţului. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, în 

unanimitate, să propună plenului Camerei Deputaţilor, respingerea 

proiectului de lege deoarece prevederile sunt caduce. 
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Cu proiectul de lege de la punctul 4 al ordinii de zi, comisia a 

fost sesizată în fond. 

  La lucrările comisiei au fost prezenţi 18 deputaţi din totalul de 

21 deputaţi membri ai comisiei. 

La dezbaterile asupra proiectului de lege au participat 

specialişti din partea Ministerului Economiei şi Comerţului şi 

Ministerului Finanţelor Publice. 

În cadrul dezbaterilor a luat cuvântul domnul Iulian Iancu care 

a făcut menţiuni asupra modului de plată a diferenţelor rezultate, diferenţe 

suportate de la bugetul de stat sau de către consumator. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, în 

unanimitate, să propună plenului Camerei Deputaţilor, adoptarea 

proiectului de lege în forma adoptată de Senat. 

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

fost sesizată în fond. 

  La lucrările comisiei au fost prezenţi 18 deputaţi din totalul de 

21 deputaţi membri ai comisiei. 

La dezbaterile asupra proiectului de lege au participat 

specialişti din partea Ministerului Economiei şi Comerţului. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, în 

unanimitate, să propună plenului Camerei Deputaţilor, respingerea 

proiectului de lege. 

Cu proiectul de lege de la punctul 6 al ordinii de zi, comisia a 

fost sesizată pentru aviz care va fi transmis Comisiei pentru administraţie 

publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic. 
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  La lucrările comisiei au fost prezenţi 18 deputaţi din totalul de 

21 deputaţi membri ai comisiei. 

La dezbaterile asupra proiectului de lege au participat 

specialişti din partea Secretariatului General al Guvernului. 

În cadrul dezbaterilor a luat cuvântul domnii deputaţi Iulian 

Iancu, Ioan Bivolaru, Corneliu Momanu şi Teodor Niţulescu care au 

menţionat modul de aprobare a proiectelor înscrise în Program. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

majoritate de voturi, avizarea proiectului de lege cu amendamente admise 

şi respinse. 

Cu proiectul de lege de la punctul 7 al ordinii de zi, comisia a 

fost sesizată pentru aviz care va fi transmis Comisiei pentru administraţie 

publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic. 

  La lucrările comisiei au fost prezenţi 18 deputaţi din totalul de 

21 deputaţi membri ai comisiei. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, în 

unanimitate, avizarea favorabilă a proiectului de lege în forma propusă de 

iniţiator. 

Cu proiectul de lege de la punctul 8 al ordinii de zi, comisia a 

fost sesizată pentru aviz care va fi transmis Comisiei pentru agricultură, 

silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice. 

  La lucrările comisiei au fost prezenţi 18 deputaţi din totalul de 

21 deputaţi membri ai comisiei. 
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La dezbaterile asupra proiectului de lege au participat 

specialişti din partea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării 

Rurale. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, în 

unanimitate, avizarea favorabilă a proiectului de lege în forma propusă de 

iniţiator. 

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

fost sesizată pentru aviz care va fi transmis Comisiei pentru apărare, 

ordine publică şi siguranţă naţională. 

  La lucrările comisiei au fost prezenţi 18 deputaţi din totalul de 

21 deputaţi membri ai comisiei. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, în 

unanimitate, avizarea favorabilă a proiectului de lege în forma propusă de 

iniţiator, Camera Deputaţilor fiind prima Cameră sesizată. 

Cu proiectul de lege de la punctul 10 al ordinii de zi, comisia a 

fost sesizată în fond. 

  La lucrările comisiei au fost prezenţi 18 deputaţi din totalul de 

21 deputaţi membri ai comisiei. 

La dezbaterile asupra proiectului de lege au participat 

specialişti din partea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi 

Turismului sub conducerea domnului secretar de stat Constantin Dascălu. 

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul domnii deputaţi Iulian 

Iancu, Andrian Mihei şi Constantin Petrea care au menţionat importanţa 

adoptării amendamentelor la Convenţia internaţională privind facilitarea 
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traficului maritim pentru reducerea timpului de staţionare a navelor în 

porturile maritime româneşti. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, în 

unanimitate, să propună plenului Camerei Deputaţilor, adoptarea 

proiectului de lege. 

Cu proiectul de lege de la punctul 11 al ordinii de zi, comisia a 

fost sesizată în fond. 

  La lucrările comisiei au fost prezenţi 18 deputaţi din totalul de 

21 deputaţi membri ai comisiei. 

La dezbaterile asupra proiectului de lege au participat 

specialişti din partea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi 

Turismului sub conducerea domnului secretar de stat Constantin Dascălu. 

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul domnii deputaţi Iulian 

Iancu, Constantin Petrea, Iusein Ibram şi Andrian Mihei care au 

menţionat că este absolut necesar să adopte în legislaţia naţională 

prevederile directivelor europene şi, în acelaşi timp, trebuie ca legislaţia 

în domeniul calităţii în construcţii să fie completată cu prevederi uniforme 

pentru asigurarea realizării unor construcţii sigure. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât ca 

examinarea proiectului de lege să fie continuată în următoarea şedinţă a 

comisiei. 

Cu proiectul de lege de la punctul 12 al ordinii de zi, comisia a 

fost sesizată în fond. 

  La lucrările comisiei au fost prezenţi 18 deputaţi din totalul de 

21 deputaţi membri ai comisiei. 
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La dezbaterile asupra proiectului de lege au participat 

specialişti din partea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi 

Turismului sub conducerea domnului secretar de stat Constantin Dascălu. 

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul domnii deputaţi Iulian 

Iancu, Mircea Ciopraga, Iusein Ibram şi Andrian Mihei care au arătat că 

modificările propuse la proiectul de lege sunt în conformitate cu 

reglementările europene şi că trebuie asigurat în permanenţă această 

concordanţă a legislaţiei naţionale cu prevederile directivelor europene în 

domeniu. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, în 

unanimitate, să propună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea 

proiectului de lege în forma adoptată de Senat. 

Cu proiectul de lege de la punctul 13 al ordinii de zi, comisia a 

fost sesizată în fond. 

  La lucrările comisiei au fost prezenţi 18 deputaţi din totalul de 

21 deputaţi membri ai comisiei. 

La dezbaterile asupra proiectului de lege au participat 

specialişti din partea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi 

Turismului sub conducerea domnului secretar de stat Constantin Dascălu. 

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul domnii deputaţi Iulian 

Iancu, Mircea Ciopraga, Andrian Mihei şi Constantin Petrea care au arătat 

că este necesară continuarea lucrărilor de dezvoltare la Aeroportul 

Internaţional Henri Coandă – Bucureşti până la mărirea capacităţii la 6 

milioane de călători, precum şi pentru implementarea tuturor 

reglementărilor europene în legislaţia naţională. 
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În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, în 

unanimitate, să propună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea 

proiectului de lege cu amendamente admise. 

Cu propunerea legislativă de la punctul 14 al ordinii de zi, 

comisia a fost sesizată în fond. 

  La lucrările comisiei au fost prezenţi 18 deputaţi din totalul de 

21 deputaţi membri ai comisiei. 

La dezbaterile asupra propunerii legislative au participat 

specialişti din partea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi 

Turismului. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, în 

unanimitate, să propună plenului Camerei Deputaţilor respingerea 

propunerii legislative. 

Cu proiectul de lege de la punctul 15 al ordinii de zi, comisia a 

fost sesizată în fond. 

  La lucrările comisiei au fost prezenţi 18 deputaţi din totalul de 

21 deputaţi membri ai comisiei. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, în 

unanimitate, continuarea dezbaterilor proiectului de lege la nivel de 

raportori. 

 
 

SECRETAR, 
 

Aurelia Vasile 


