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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
CAMERA  DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru industrii si servicii 
         

 
           Bucureşti, 17.05.2010 

 

 

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
pentru şedinţele comisiei din săptămâna 10 - 13 mai  2010 

 

 

  I. Comisia pentru industrii şi servicii şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 11, 

12 şi 13 mai  2010, cu următoarea ordine de zi: 

 

1. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.4/2010 

privind instituirea Infrastructurii naţionale pentru informaţii spaţiale în România (PLx 

205/2010). 

2. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.11/2010 

pentru modificarea şi completarea Legii nr.458/2002 privind calitatea apei potabilePLx 

186/2010 

3. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.220 din 27 octombrie 

2008, pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse 

regenerabile de energie  (PLx 57/2010). 

4. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.220/2008 

pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de 

energie (PLx 50/2010). 

5. Propunere legislativă privind promovarea producerii de energie din surse 

regenerabile şi pentru încurajarea economisirii resurselor energetice (PLx 32/2010). 

6. Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei nr.21/1992 privind 

protecţia consumatorilor, republicată în M.Of. nr.208 din 28 martie 2007, cu modificările şi 

completările ulterioare (PLx 718/2009). 

7.  Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei nr.21/1992 privind 

protecţia consumatorilor, republicată în M.Of. nr.208 din 28 martie 2007, cu modificările şi 

completările ulterioare (PLx 719/2009). 
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8.  Proiect de Lege pentru modificarea art.15 alin.(1) şi (2) din Legea 

nr.363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianţilor în relaţia cu 

consumatorii şi armonizarea reglementărilor cu legislaţia europeană privind protecţia 

consumatorilor 

(PLx 602/2009). 

9.  Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.363/2007 privind combaterea 

practicilor incorecte ale comercianţilor în relaţia cu consumatorii şi armonizarea 

reglementărilor cu legislaţia europeană privind protecţia consumatorilor (PLx 714/2009). 

10.  Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.69/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice (PLx 718/2007).  

 11. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii 49/2006 

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe 

drumurile publice (P.L.x 764/2007). 

 12. Propunere legislativă pentru modificarea art.118 din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice (P.L.x 

840/2007). 

13. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice (P.L.x 

268/2008). 

14. Proiect de Lege pentru modificarea alin.(1) al art.14 din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice (P.L.x 498/2008). 

15. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 

Urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice (P.L.x 706/2008). 

16. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.146/2008 pentru modificarea art.111 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice (P.L.x 118/2009). 

17. Propunere legislativă pentru modificarea art.118 din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare (P.L.x 436/2009). 

18. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.9/2009 pentru completarea art.103 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 

privind circulaţia pe drumurile publice (P.L.x 245/2009). 

19.  Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.6 din 9 

ianuarie 2007 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.63/2006 pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind 

circulaţia pe drumurile publice (P.L.x 664/2009). 
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20. Propunere legislativă de modificare a Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice (P.L.x 435/2009). 

21.   Proiect de Lege pentru completarea art.23 din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice (P.L.x 136/2010). 

22.  Propunere legislativă privind modificarea art.59 alin.(4) din Ordonanţa 

de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice (P.L.x 

196/2010). 

23. Diverse. 

 

La lucrările comisiei din 11, 12 şi 13 mai 2010 au fost prezenţi: 

1. Dep.Iancu Iulian – PSD+PC – Preşedinte 

2. Dep.Boureanu Cristian Alexandru – PD-L – Vicepreşedinte 

3. Dep.Negoiţă Robert Sorin - PSD+PC – Vicepreşedinte 

4. Dep.Adomniţei Cristian Mihai – PNL – Secretar 

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

6. Dep.Balcan Viorel – PD-L 

7. Dep.Bode Lucian Nicolae – PD-L 

8. Dep.Bostan Emil – Independent 

9. Dep.Brătianu Matei Radu - PSD+PC 

10.Dep.Burlacu Cristian-Ion – PD-L 

11.Dep.Chiriţă Dumitru - PSD+PC 

12.Dep.Dolineaschi Andrei - PSD+PC 

13.Dep.Ionescu George – PD-L 

14.Dep.Antal Istvan – UDMR 

15.Dep.Jolţa Nicolae – PNL 

16.Dep.Leşe Doru Braşoan – PD-L 

17.Dep.Manolescu Oana – Minorităţi 

18.Dep.Mazilu Constantin – Independent 

19.Dep.Negruţ Clement – PD-L 

20.Dep.Olosz Gergely  – UDMR 

21.Dep.Păduraru Nicuşor – PD-L 

22.Dep.Petrescu Cristian – PD-L 

23.Dep.Rizea Cristian - PSD+PC 

24.Dep.Roman Gheorghe – PD-L 

25.Dep.Toader Mircea-Nicu – PD-L 

26.Dep.Trăşculescu Alin Silviu – PD-L 

27.Dep.Vasile Aurelia – PSD+PC 
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Şedinţa comisiei din data de 11.05.2010 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 administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 

ecologic şi la Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor, care au fost sesizate 

pentru dezbatere în fond. 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 27 deputaţi din totalul de 27 deputaţi 

membri ai comisiei. 

La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai Ministerului 

Administraţiei şi Internelor sub conducerea doamnei secretar de stat Irina Alexe şi ai  

Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară.  

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege au luat cuvântul domnii  

deputaţi Iulian Iancu, Nicuşor Păduraru, Cristian Burlacu şi Doru Braşoan Leşe.    

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât în unanimitate avizarea 

favorabilă a proiectului de lege cu un amendament. 

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

pentru aviz la Comisia pentru sănătate şi familie, care a fost sesizată pentru dezbatere în 

fond. 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 27 deputaţi din totalul de 27 deputaţi 

membri ai comisiei. 

La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai Ministerului 

Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri sub conducerea domnului secretar de stat 

Tudor Şerban şi ai Departamentului pentru Afaceri Externe.  

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege a luat cuvântul domnul  

deputat Iulian Iancu. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât avizarea negativă 

deoarece nu a fost prezent iniţiatorul. 

Cu proiectele de lege de la punctele 3-5 ale ordinii de zi, care au acelaşi 

obiect de reglementare, comisia a fost sesizată pentru dezbatere în fond. 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 27 deputaţi din totalul de 27 deputaţi 

membri ai comisiei. 

La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai Ministerului 

Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri sub conducerea domnului secretar de stat 

Tudor Şerban, ai Agenţiei Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei sub 

conducerea domnului vicepreşedinte Dan Plaveti, ai Academiei Române, ai Consiliului 
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Concurenţei, ai OPCOM, ai ICPE, ai CEZ România şi ai investitorilor şi ai asociaţiilor din 

domeniul energiei regenerabile.  

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege au luat cuvântul domnii  

deputaţi Iulian Iancu, Cristian Petrescu, Silviu Prigoană, Mircea Toader, Nicuşor 

Păduraru, Istvan Antal, Doru Braşoan Leşe, Alin Trăşculescu,  George Ionescu, Lucian 

Bode, Matei Brătianu şi Viorel Balcan.    

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

dezbaterea cu raportorii luni 17.05.2010, pentru a definitiva raportul întocmit după 

consultarea reprezentanţilor Guvernului şi ai organizaţiilor reprezentative din domeniul 

enegiei cu privire la  proiectele de lege şi dezbaterea raportului final în şedinţa comisiei de 

marţi 18.05.2010. 

Cu proiectul de lege de la punctele 6 şi 7 ale ordinii de zi, care au acelaşi 

obiect de reglementare, comisia a fost sesizată pentru dezbatere în fond. 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 27 deputaţi din totalul de 27 deputaţi 

membri ai comisiei. 

La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai Agenţiei 

Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor sub conducerea domnului vicepreşedinte 

Samuel Calotă. 

În cadrul dezbaterilor asupra proiectelor de lege au luat cuvântul domnii  

deputaţi Iulian Iancu, Micea Toader şi Nicuşor Păduraru.    

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu o abţinere, avizarea 

nefavorabilă a proiectelor de lege. 

Cu proiectele de lege de la punctele 8 şi 9 ale ordinii de zi, care au acelaşi 

obiect de reglementare, comisia a fost sesizată pentru dezbatere în fond. 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 27 deputaţi din totalul de 27 deputaţi 

membri ai comisiei. 

La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai Agenţiei 

Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor sub conducerea domnului vicepreşedinte 

Samuel Calotă. 

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege au luat cuvântul domnii  

deputaţi Iulian Iancu şi Nicuşor Păduraru.    

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât în unanimitate adoptarea 

proiectului de lege de la punctul 8 în forma adoptată de Senat şi respingerea proiectului 

de lege de la punctul 9, deoarece are prevederi similare cu cel de la punctul 8, iar în plus 

propunerea de adăugare a unor noi practici neloiale nu poate fi operată decât prin 

modificarea directivei în domeniu. 
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Cu proiectele de lege de la punctele 6-18 ale ordinii de zi, care au acelaşi 

obiect de reglementare, comisia a fost sesizată pentru dezbatere în fond împreună cu 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi. 

Lucrările comisiei s-au desfăşurat la nivel de raportori. 

La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai Ministerului 

Administraţiei şi Internelor sub conducerea domnului subsecretar de stat Ioan Căbulea şi 

ai CNA. 

Şedinţele comisiei din zilele de 12 şi 13 mai 2010 au avut loc la nivel de 

raportori. 

 

 

 

 

 

 

SECRETAR, 
 Mircea Marin 
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