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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

CAMERA  DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru industrii si servicii 

 
           Bucureşti, 17.09.2007 

 
 

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 

pentru şedinţele din 11, 12 şi 13 septembrie 2007 

 

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

zilele de  11, 12 şi 13 septembrie 2007, cu următoarea ordine de zi: 

1. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.129/1992 privind protecţia desenelor şi modelelor industriale (P.L.x. 

434/2007). 

2. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.60/2007 privind modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 

46/1998 pentru stabilirea unor măsuri în vederea îndeplinirii obligaţiilor 

asumate de România prin Aderarea la Convenţia internaţională 

EUROCONTROL privind cooperarea pentru securitatea navigaţiei 

aeriene şi la Acordul multilateral privind tarifele de rută aeriană (P.L.x. 

519/2007). 

3. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.71/2007 pentru aprobarea Contractului de Finanţare dintre 

România, Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de 

Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România S.A., semnat la Bucureşti, 

la data de 22 decembrie 2006 pentru finanţarea Proiectului privind 

reabilitarea drumurilor naţionale etapa a VI-a (P.L.x. 522/2007). 
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4. Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului Multilateral 

între Comunitatea Europeană şi Statele Sale Membre, Republica Albania, 

Bosnia şi Herţegovina, Republica Bulgaria, Republica Croaţia, Fosta 

Republică Iugoslavă a Macedoniei, Republica Islanda, Republica 

Muntenegru, Regatul Norvegiei, România, Republica Serbia şi Misiunea 

Administraţiei Interimare a Organizaţiei Naţiunilor Unite în Kosovo 

privind înfiinţarea unei Zone Europene Comune de Aviaţie, adoptat la 

Luxemburg la 9 iunie 2006 (P.L.x. 523/2007). 

5. Proiect de Lege privind aderarea României la Protocolul din 

1978 privind Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii 

omeneşti pe mare (Convenţia SOLAS), adoptat la Londra, la 17 februarie 

1978, astfel cum acesta a fost modificat prin amendamentele din 1981, 

respectiv, 1988 (P.L.x. 524/2007). 

6. Proiect de Lege privind declararea neaplicării "Regulilor 

uniforme privind Contractul de Utilizare a Infrastructurii în Traficul 

Internaţional Feroviar (CUI)", a "Regulilor uniforme privind Validarea 

Normelor Tehnice şi Adoptarea Prescripţiilor Tehnice Uniforme 

aplicabile Materialului Feroviar destinat utilizării în Trafic Internaţional 

(APTU)" şi a "Regulilor uniforme privind Admiterea Tehnică a 

Materialului Feroviar utilizat în Trafic Internaţional (ATMF)", cuprinse în 

Apendicele E, F şi respectiv G la Convenţia privind transporturile 

internaţionale feroviare (COTIF) (P.L.x. 525/2007). 

7. Proiect de Lege pentru aderarea Guvernului României la 

Acordul Internaţional al Cafelei 2001, adoptat la 27 septembrie 2000, la 
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Londra, prin Rezoluţia nr.393 a Consiliului Internaţional al Cafelei (P.L.x. 

527/2007). 

8. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 41/2007 privind transmiterea unei suprafeţe de teren din 

domeniul public al statului şi din administrarea Institutului Naţional de 

Cercetare - Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr Braşov, judeţul 

Braşov, în domeniul public al judeţului Braşov şi în administrarea 

Consiliului Judeţean Braşov, pentru realizarea obiectivului Aeroport 

Internaţional Braşov – Ghimbav (P.L.x. 537/2007). 

9. Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.33/2007 privind modificarea şi completarea Legii energiei 

electrice nr. 13/2007 şi Legii gazelor nr. 351/2004 (P.L.x. 458/2007). 

10. Propunere legislativă pentru modificarea Legii energiei 

electrice nr.13/2007 (P.l.x. 438/2007). 

11. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea 

Legii gazelor nr.351/2004 (P.l.x. 452/2007). 

12. Proiectul Legii Lege pentru modificarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu (P.L.x. 

478/2007). 

13. Proiect de Lege pentru completarea art.17 din Legea 

nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (P.L.x. 461/2007). – 

raport suplimentar la cererea Plenului. 

 

La lucrările comisiei din 11 septembrie 2007 au fost prezenţi: 

1.  Dep.Iancu Iulian – PSD - Preşedinte 
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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.Boagiu Anca Daniela – PD 

8. Dep.Boureanu Cristian Alexandru – Fără apartenenţă la un 

grup parlamentar 

9. Dep.Buzatu Dan Horaţiu – Fără apartenenţă la un grup 

parlamentar 

10.Dep.Dragomir Dumitru – PRM 

11.Dep.Eserghep Gelil – PRM 

12.Dep.Hanganu Romeo Octavian – Fără apartenenţă la un 

grup parlamentar 

13.Dep.Ibram Iusein – Minorităţi Naţionale 

14.Dep.Manolescu Oana – Minorităţi Naţionale 

15.Dep.Mihei Andrian Sirojea – PNL 

16.Dep.Mironescu Laurenţiu – PD 

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

parlamentar 

18.Dep.Pop Claudiu Adrian – PSD 

19.Dep.Popescu Ioan Dan – PC 

20.Dep.Sanda Victor – PSD 
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La lucrările comisiei au fost absenţi: 

1. Dep.Silaghi Ovidiu Ioan – PNL  

2. Dep.Vălean Adina Ioana – PNL 

 

 La lucrările comisiei din 12 septembrie 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.Boagiu Anca Daniela – PD 

8. Dep.Boureanu Cristian Alexandru – Fără apartenenţă la un 

grup parlamentar 

9. Dep.Buzatu Dan Horaţiu – Fără apartenenţă la un grup 

parlamentar 

10.Dep.Dragomir Dumitru – PRM 

11.Dep.Eserghep Gelil – PRM 

12.Dep.Hanganu Romeo Octavian – Fără apartenenţă la un 

grup parlamentar 

13.Dep.Ibram Iusein – Minorităţi Naţionale 

14.Dep.Manolescu Oana – Minorităţi Naţionale 

15.Dep.Mihei Andrian Sirojea – PNL 

16.Dep.Mironescu Laurenţiu – PD 
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17.Dep.Momanu Corneliu – Fără apartenenţă la un grup 

parlamentar 

18.Dep.Pop Claudiu Adrian – PSD 

19.Dep.Popescu Ioan Dan – PC 

20.Dep.Sanda Victor – PSD 

 

La lucrările comisiei au fost absenţi: 

1.  Dep.Silaghi Ovidiu Ioan – PNL  

2.  Dep.Vălean Adina Ioana – PNL 

 

La lucrările comisiei din 13 septembrie 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.Boagiu Anca Daniela – PD 

8. Dep.Boureanu Cristian Alexandru – Fără apartenenţă la un 

grup parlamentar 

9. Dep.Buzatu Dan Horaţiu – Fără apartenenţă la un grup 

parlamentar 

10.Dep.Dragomir Dumitru – PRM 

11.Dep.Eserghep Gelil – PRM 
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12.Dep.Hanganu Romeo Octavian – Fără apartenenţă la un 

grup parlamentar 

13.Dep.Ibram Iusein – Minorităţi Naţionale 

14.Dep.Manolescu Oana – Minorităţi Naţionale 

15.Dep.Mihei Andrian Sirojea – PNL 

16.Dep.Mironescu Laurenţiu – PD 

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

parlamentar 

18.Dep.Pop Claudiu Adrian – PSD 

19.Dep.Popescu Ioan Dan – PC 

20.Dep.Sanda Victor – PSD 

 

La lucrările comisiei au fost absenţi: 

1. Dep.Silaghi Ovidiu Ioan – PNL 

2. Dep.Vălean Adina Ioana – PNL 

 

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. 

  La lucrările comisiei au fost prezenţi 20 deputaţi din totalul de 

22 deputaţi membri ai comisiei. 

La dezbaterile asupra proiectului de lege au participat 

specialişti din partea Oficiului De Stat pentru Invenţii şi Mărci. 
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În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul domnii deputaţi Iulian 

Iancu, Istvan Antal, Corneliu Momanu, Andrian Sirojea Mihei şi Iusein 

Ibram. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, în 

unanimitate, să propună Plenului Camerei Deputaţilor adoptarea 

proiectului de lege cu amendamente admise. 

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

fost sesizată în fond. 

  La lucrările comisiei au fost prezenţi 20 deputaţi din totalul de 

22 deputaţi membri ai comisiei. 

La dezbaterile asupra proiectului de lege au participat 

specialişti din partea Ministerului Economiei şi Finanţelor şi Ministerului 

Transporturilor sub conducerea domnului secretar de stat Barna Tanczos. 

În cadrul dezbaterilor a luat cuvântul domnul deputat Iulian 

Iancu. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, în 

unanimitate, să propună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea 

proiectului de lege cu amendamente admise. 

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

fost sesizată pentru aviz care va fi transmis Comisiei pentru buget, finanţe 

şi bănci. 

  La lucrările comisiei au fost prezenţi 20 deputaţi din totalul de 

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

specialişti din partea Ministerului Transporturilor sub conducerea 

domnului secretar de stat Barna Tanczos. 

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul domnii deputaţi Iulian 

Iancu şi Istvan Antal. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, în 

unanimitate, avizarea favorabilă a proiectului de lege. 

Cu proiectul de lege de la punctul 4 al ordinii de zi, comisia a 

fost sesizată în fond. 

  La lucrările comisiei au fost prezenţi 20 deputaţi din totalul de 

22 deputaţi membri ai comisiei. 

La dezbaterile asupra proiectului de lege au participat 

specialişti din partea Ministerului Transporturilor sub conducerea 

domnului secretar de stat Barna Tanczos. 

Datorită unor neconcordanţe de traducere în limba română şi a 

unor erori materiale, iniţiatorul a prezentat paginile 2, 8, 10, 15, 19, 20, 23 

şi 35 alte textului tradus în limba română al Acordului. Pagini care s-au 

anexat în original la raportul asupra proiectului de lege şi care înlocuiesc 

paginile corespunzătoare din forma prezentată iniţial. 

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul domnii deputaţi Iulian 

Iancu şi Istvan Antal. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, în 

unanimitate, să propună Plenului Camerei Deputaţilor adoptarea 

proiectului de lege. 
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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 deputaţi din totalul de 

22 deputaţi membri ai comisiei. 

La dezbaterile asupra proiectului de lege au participat 

specialişti din partea Ministerului Transporturilor sub conducerea 

domnului secretar de stat Barna Tanczos. 

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul domnii deputaţi Iulian 

Iancu, Istvan Antal şi Andrian Sirojea Mihei. 

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 6 al ordinii de zi, comisia a 

fost sesizată în fond. 

  La lucrările comisiei au fost prezenţi 20 deputaţi din totalul de 

22 deputaţi membri ai comisiei. 

La dezbaterile asupra proiectului de lege au participat 

specialişti din partea Ministerului Transporturilor sub conducerea 

domnului secretar de stat Barna Tanczos. 

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul domnii deputaţi Iulian 

Iancu, Istvan Antal, Corneliu Momanu şi Andrian Sirojea Mihei. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, în 

unanimitate, să propună Plenului Camerei Deputaţilor adoptarea 

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

fost sesizată în fond. 

  La lucrările comisiei au fost prezenţi 20 deputaţi din totalul de 

22 deputaţi membri ai comisiei. 

La dezbaterile asupra proiectului de lege au participat 

specialişti din partea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. 

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul domnii deputaţi Iulian 

Iancu, Istvan Antal, Corneliu Momanu, Andrian Sirojea Mihei şi Iusein 

Ibram.  

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea 

proiectului de lege. 

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

fost sesizată pentru aviz care va fi transmis Comisiei agricultură, 

silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice. 

  La lucrările comisiei au fost prezenţi 20 deputaţi din totalul de 

22 deputaţi membri ai comisiei. 

La dezbaterile asupra proiectului de lege au participat 

specialişti din partea Ministerului Transporturilor sub conducerea 

domnului secretar de stat Barna Tanczos. 

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul domnii deputaţi Iulian 

Iancu, Istvan Antal, Corneliu Momanu, Andrian Sirojea Mihei şi Iusein 

Ibram. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, în 

unanimitate, avizarea favorabilă a proiectului de lege. 
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Cu proiectul de lege de la punctul 9 al ordinii de zi, comisia a 

fost sesizată în fond. 

  La lucrările comisiei au fost prezenţi 20 deputaţi din totalul de 

22 deputaţi membri ai comisiei. 

La dezbaterile asupra proiectului de lege au participat 

specialişti din partea Ministerului Economiei şi Finanţelor şi Autorităţii 

Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei. 

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul domnii deputaţi Iulian 

Iancu şi Istvan Antal. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, în 

unanimitate, amânarea dezbaterilor pentru o şedinţă viitoare. 

Cu propunerea legislativă de la punctul 10 al ordinii de zi, 

comisia a fost sesizată în fond. 

  La lucrările comisiei au fost prezenţi 20 deputaţi din totalul de 

22 deputaţi membri ai comisiei. 

La dezbaterile asupra propunerii legislative au participat 

specialişti din partea Ministerului Economiei şi Finanţelor şi Autorităţii 

Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, precum şi domnul 

deputat Corneliu Dida din partea iniţiatorilor. 

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul domnii deputaţi Iulian 

Iancu, Istvan Antal şi Corneliu Momanu. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

majoritate de voturi, să propună Plenului Camerei Deputaţilor respingerea 

propunerii legislative. 



 13

Cu propunerea legislativă de la punctul 11 al ordinii de zi, 

comisia a fost sesizată în fond. 

  La lucrările comisiei au fost prezenţi 20 deputaţi din totalul de 

22 deputaţi membri ai comisiei. 

La dezbaterile asupra propunerii legislative au participat 

specialişti din partea Ministerului Economiei şi Finanţelor şi Autorităţii 

Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, precum şi domnul 

deputat Daniel Buda din partea iniţiatorilor. 

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul domnii deputaţi Iulian 

Iancu, Istvan Antal şi Corneliu Momanu. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, în 

unanimitate, amânarea dezbaterilor pentru o şedinţă viitoare, pentru ca 

Ministerul Economiei şi Finanţelor să prezinte un material privind sursele 

de finanţare ale reţelelor de gaze naturale existente. 

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

fost sesizată în fond. 

  La lucrările comisiei au fost prezenţi 20 deputaţi din totalul de 

22 deputaţi membri ai comisiei. 

La dezbaterile asupra proiectului de lege a participat 

preşedintele Administraţiei Fondului pentru Mediu şi domnul senator 

Mihai Ţâbuleac în calitate de iniţiator. 

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul domnii deputaţi Iulian 

Iancu, Istvan Antal, Corneliu Momanu, Andrian Sirojea Mihei, Dan Horia 

Buzatu şi Iusein Ibram. 
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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 proiectul de lege de la punctul 13 al ordinii de zi, comisia a 

fost sesizată în fond. 

  La lucrările comisiei au fost prezenţi 20 deputaţi din totalul de 

22 deputaţi membri ai comisiei. 

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul domnii deputaţi Iulian 

Iancu, Istvan Antal şi iniţiatorul proiectului – domnul deputat Petru 

Movilă. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, în 

unanimitate, să întocmească raport comun suplimentar, împreună cu 

Comisia pentru sănătate şi familie, cu amendamente admise şi respinse. 

Ordinea de zi fiind epuizată, domnul preşedinte Iulian Iancu 

declară închise lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii. 
 
 
 
 

SECRETAR, 

Aurelia Vasile 


