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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
CAMERA  DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru industrii si servicii 
         

 
           Bucureşti, 04.10.2010 

 

 

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
pentru şedinţa comisiei din săptămâna 27 - 30 septembrie  2010 

 

 

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

28, 29 şi 30 septembrie  2010, cu următoarea ordine de zi: 

1. Proiect de Lege privind rambursarea ratelor de capital pentru o cotă-

parte din creditul acordat de Guvernul SUA în baza programului CCC - Legea publică 

nr.480/1992, precum şi a altor costuri externe aferente acestei cote-părţi (P.L.x 

53/2010). 

2. Propunere legislativă pentru modificarea pct.7 al alin.(2) al art.263 din 

Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal (P.L.x 461/2010). 

3. Dezbateri asupra memoriului Federaţiei Sindicatelor Transportatorilor 

Feroviari din România. Dezbateri generale pentru proiectul de Lege pentru modificarea 

şi completarea Legii nr.55/2006 privind siguranţa feroviară (PLx 362/2010) şi proiectul 

de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.62/2009 pentru 

modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul feroviar (PLx 384/2009) 

4. Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.111/1996 privind 

desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare  

(P.L.x 464/2010). 

5. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori (P.L.x 456/2010). 

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

nr.58/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal şi 

alte măsuri financiar-fiscale (P.L.x 409/2010). 

7. Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.296/2004 privind Codul 

consumului (P.L.x 431/2010). 
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8. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.13/2008 pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor comunitare de utilităţi 

publice nr.51/2006 şi a Legii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare 

nr.241/2006 (P.L.x 248/2008). 

9. 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 (P.L.x 718/2007). 

10.  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). 

11. 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). 

12. 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). 

13. 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). 

14. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 

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

706/2008). 

15. 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). 

16. 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). 

17. 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). 

18.  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). 

19. Propunere legislativă de modificare a Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice (P.L.x 435/2009). 
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20.   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). 

21.  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). 

22. Diverse.  

 

La lucrările comisiei din 28 septembrie 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.Antal Istvan – UDMR 

7. Dep.Balcan Viorel – PD-L 

8. Dep.Bode Lucian Nicolae – PD-L 

9. Dep.Bostan Emil – Independent 

           10.Dep.Brătianu Matei Radu - PSD+PC 

           11.Dep.Burlacu Cristian-Ion – PD-L 

   12.Dep.Dolineaschi Andrei - PSD+PC 

   13. Dep.Chiriţă Dumitru - PSD+PC 

   14.Dep.Ionescu George – PD-L 

   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.Păduraru Nicuşor – PD-L 

                      21.Dep.Petrescu Cristian – PD-L 

22.Dep.Rizea Cristian - PSD+PC 

23.Dep.Roman Gheorghe – PD-L 

 24.Dep.Toader Mircea-Nicu – PD-L 

 25.Dep.Trăşculescu Alin Silviu – PD-L 

  

La lucrările şedinţei au lipsit: 

    1. Dep.Olosz Gergely – UDMR 



 4

 

La lucrările comisiei din 29 septembrie 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.Dolineaschi Andrei - PSD+PC 

   12. Dep.Chiriţă Dumitru - PSD+PC 

   13.Dep.Ionescu George – PD-L 

   14.Dep.Jolţa Nicolae – PNL 

   15.Dep.Leşe Doru Braşoan – PD-L 

   16. Dep.Manolescu Oana – Minorităţi 

   17.Dep.Mazilu Constantin - Independent 

   18.Dep.Negruţ Clement – PD-L 

                      19.Dep.Păduraru Nicuşor – PD-L 

                      20.Dep.Petrescu Cristian – PD-L 

21.Dep.Rizea Cristian - PSD+PC 

22.Dep.Roman Gheorghe – PD-L 

23.Dep.Toader Mircea-Nicu – PD-L 

24.Dep.Trăşculescu Alin Silviu – PD-L 

  

La lucrările şedinţei au lipsit: 

    1. Dep.Antal Istvan – UDMR 

       2. Dep.Olosz Gergely – UDMR 

 

La lucrările comisiei din 30 septembrie 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 
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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.Dolineaschi Andrei - PSD+PC 

   12. Dep.Chiriţă Dumitru - PSD+PC 

   13.Dep.Ionescu George – PD-L 

   14.Dep.Jolţa Nicolae – PNL 

   15.Dep.Leşe Doru Braşoan – PD-L 

   16. Dep.Manolescu Oana – Minorităţi 

   17.Dep.Mazilu Constantin - Independent 

   18.Dep.Negruţ Clement – PD-L 

                      19.Dep.Păduraru Nicuşor – PD-L 

                      20.Dep.Petrescu Cristian – PD-L 

21.Dep.Rizea Cristian - PSD+PC 

22.Dep.Roman Gheorghe – PD-L 

23.Dep.Toader Mircea-Nicu – PD-L 

24.Dep.Trăşculescu Alin Silviu – PD-L 

  

La lucrările şedinţei au lipsit: 

    1. Dep.Antal Istvan – UDMR 

       2. Dep.Olosz Gergely – UDMR 

 

II Şedinţa comisiei din data de 28.09.2010 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 dezbatere în fond. 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 25 deputaţi din totalul de 26 deputaţi 

membri ai comisiei. 

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

Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri şi ai Ministerului Finanţelor 

Publice. 

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege au luat cuvântul doamna 

deputat Oana Manolescu şi domnii  deputaţi: Iulian Iancu, Robert Negoiţă, Cristian 
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Burlacu, Matei Brătianu, Nicuşor Păduraru, Mircea Marin, Viorel Balcan, Gheorghe 

Roman şi Clement Negruţ.    

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât în unanimitate 

respingerea proiectului de lege din următoarele considerente: 

- problema plăţii sumelor către Guvernul S.U.A. poate fi rezolvată printr-o 

ordonanţă de urgenţă, având precedent în anul 2000; 

- în proiectul de lege nu sunt prevăzute penalităţile de întârziere, sume care nu ar 

mai putea fi recuperate, ceea ce face proiectul de lege incomplet.  

Cu propunerea legislativă de la punctul 2 al ordinii de zi, comisia a fost 

sesizată pentru aviz la Comisia pentru buget, finanţe şi bănci, care a fost sesizată 

pentru dezbatere în fond. 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 25 deputaţi din totalul de 26 deputaţi 

membri ai comisiei. 

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

Ministerului Finanţelor Publice.  

În cadrul dezbaterilor asupra propunerii legislative au luat cuvântul 

domnii  deputaţi: Robert Negoiţă, Cristian Burlacu, Matei Brătianu, Nicuşor Păduraru, 

Mircea Marin şi Clement Negruţ.    

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât în unanimitate 

amânarea dezbaterilor cu o săptămână pentru finalizarea unor amendamente la 

propunerea legislativă. 

La punctul 3 al ordinii de zi, comisia a audiat punctul de vedere al 

Federaţiei Sindicatelor Transportatorilor Feroviari din România cu privire la situaţia 

existentă în transportul feroviar în scopul de a analiza şi identifica măsurile necesare a 

fi luate atât în plan legislativ cât şi în plan executiv. 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 25 deputaţi din totalul de 26 deputaţi 

membri ai comisiei. 

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

Federaţiei Sindicatelor Transportatorilor Feroviari din România. 

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege au luat cuvântul domnii  

deputaţi: Iulian Iancu, Robert Negoiţă, Mircea Toader, Cristian Burlacu, Nicuşor 

Păduraru, Mircea Marin şi Clement Negruţ.    

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât în unanimitate 

continuarea dezbaterii, cu selectarea a 3 probleme din cele propuse de  Federaţiei 

Sindicatelor Transportatorilor Feroviari din România, cu invitarea la următoarea 
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şedinţă a comisiei pe această temă şi a Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în 

scopul identificării soluţiilor în plan legislativ şi executiv, necesar a fi luate. 

Şedinţa comisiei din data de 29.09.2010 a fost condusă de domnul 

preşedinte de şedinţă Robert Negoiţă, în conformitate cu ordinea de zi, la care s-a 

adăugat la punctul 22 Diverse, propunerea legislativă privind unele măsuri prealabile 

lucrărilor de construcţie de reţele de transport şi distribuţie energie electrică (P.L.x 

109/2010), şi care a fost aprobată în unanimitate. 

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

sesizată în fond. 

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege a luat cuvântul domnul 

deputat Robert Negoiţă care a propus amânarea dezbaterii cu o săptămână, deoarece 

nu s-au prezentat iniţiatorii.  

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât în unanimitate  

amânarea dezbaterii cu o săptămână. 

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

sesizată pentru aviz la Comisia pentru buget, finanţe şi bănci, care a fost sesizată 

pentru dezbatere în fond. 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 24 deputaţi din totalul de 26 deputaţi 

membri ai comisiei. 

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege a luat cuvântul domnul 

deputat Robert Negoiţă care a propus amânarea dezbaterii cu o săptămână, la 

cererea iniţiatorului.  

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât în unanimitate  

amânarea dezbaterii la cererea iniţiatorilor. 

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

sesizată pentru aviz la Comisia pentru buget, finanţe şi bănci, care a fost sesizată 

pentru dezbatere în fond. 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 24 deputaţi din totalul de 26 deputaţi 

membri ai comisiei. 

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

Ministerului Finanţelor Publice.  

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege a luat cuvântul domnul 

deputat Robert Negoiţă.  

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât în unanimitate 

aprobarea proiectului de lege în forma adoptată de Senat.  
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Cu proiectul de lege de la punctul 7 al ordinii de zi, comisia a fost 

sesizată pentru dezbatere în fond. 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 24 deputaţi din totalul de 26 deputaţi 

membri ai comisiei. 

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege a luat cuvântul domnul 

deputat Robert Negoiţă care a propus amânarea dezbaterii cu o săptămână, la 

cererea iniţiatorului.  

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât în unanimitate  

amânarea dezbaterii la cererea iniţiatorilor. 

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

sesizată pentru dezbatere în fond. 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 24 deputaţi din totalul de 26 deputaţi 

membri ai comisiei. 

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege au luat cuvântul domnii 

deputaţi Robert Negoiţă şi Doru Braşoan Leşe.  

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât în unanimitate  

amânarea dezbaterii şi organizarea unei dezbateri publice în data de 06.10.2010 ora 

9, care va  avea loc în sala „Drepturilor omului” a Parlamentului, cu invitarea tuturor 

celor interesaţi şi care au propuneri de amendamente. 

Cu proiectele de lege de la punctele 9-21 ale ordinii de zi, comisia a fost 

sesizată pentru dezbatere în fond. 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 24 deputaţi din totalul de 26 deputaţi 

membri ai comisiei. 

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege au luat cuvântul domnii 

deputaţi Robert Negoiţă, Doru Braşoan Leşe, Dumitru Chiriţă şi Silviu Prigoană.  

În urma dezbaterilor,  membrii comisiei au hotărât în unanimitate 

aprobarea unor amendamente la punctul 9 al ordinii de zi, amânarea dezbaterii asupra  

proiectelor de lege de la punctele 11, 15-18 şi 20 de pe ordinea de zi şi întocmirea 

raportelor de respingere asupra proiectelor de lege de la punctele 10, 12,13,14, 19 şi 

21 de pe ordinea de zi. 

Cu proiectul de lege de la punctul 22 al ordinii de zi, comisia a fost 

sesizată împreună cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, pentru reexaminarea 

raportului. 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 24 deputaţi din totalul de 26 deputaţi 

membri ai comisiei. 
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În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege au luat cuvântul domnii 

deputaţi Robert Negoiţă şi Doru Braşoan Leşe.  

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât în unanimitate 

aprobarea raportului asupra proiectului de lege în forma adoptată iniţial de către cele 

două comisii. 

Şedinţa comisiei din data de 30 septembrie 2010 a avut loc la nivel de 

raportori. 

 

 

 

 

 

SECRETAR, 
 Mircea Marin 
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