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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

CAMERA  DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru industrii si servicii 

 
             Bucureşti, 12.02.2007 
 
 
 

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
pentru şedinţele din 6, 7 şi 8 februarie 2007 

 
 
 

  I. Comisia pentru industrii şi servicii şi-a desfăşurat lucrările în zilele de  
6, 7 şi 8 februarie 2007, cu următoarea ordine de zi: 
  

1. Şedinţă comună cu Comisia economică, industrii şi servicii a 
Senatului în cadrul căreia are loc o întrevedere cu delegaţia Comisiei pentru 
industrie şi comerţ din Riksdagul Suediei, condusă de doamna Karin Pilsater, 
preşedintele comisiei. 

2. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind organizarea şi 
funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Turism (P.l.x 947/2006) 

3. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru declararea zonei 
"Mehedinţiul de sub munte - zonă strategică de turism" (P.l.x 951/2006) 

4. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.490/2002 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor 
industriale (P.l.x 952/2006) 

5. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind unele măsuri 
pentru vânzarea acţiunilor societăţilor comerciale către salariaţi în cadrul procesului 
de privatizare (P.l.x 948/2006) 

6. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.465/2001 care aprobă Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 
nr.16/2001 privind gestionarea deşeurilor industriale reciclabile (P.l.x 953/2006) 

7. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind funcţionarea 
diferitelor tipuri de organisme care efectuează inspecţii (P.l.x 955/2006) 

8. Dezbaterea şi avizarea proiectului 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 pe 
durata de viaţă a Unităţilor 3 şi 4 de la Centrala nuclearo-electrică Cernavodă (P.L.x 
972/2006) 
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9. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.79/2006 privind majorarea tarifelor în 
transportul feroviar de călători pe teritoriul României (P.L.x 971/2006) 

10. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.92/2006 pentru modificarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi 
reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române (P.L.x 989/2006) 

11. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru abrogarea 
Decretului Consiliului de Stat nr.388/1976 privind regimul de lucru, nivelul 
retribuţiei şi unele drepturi pentru personalul care lucrează pe platforme de foraj 
marin şi pe navele maritime cu care se execută lucrări de prospecţiuni geologice, 
geofizice şi geotehnice, precum si alte lucrări sau activităţi speciale necesare 
forajului marin (P.L.x 991/2006 

 
La lucrările comisiei din 6 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.Dragomir Dumitru – PRM 
8.  Dep.Hanganu Romeo Octavian – PC 
9.  Dep.Ibram Iusein – Minorităţi Naţionale 
10.Dep.Manolescu Oana – Minorităţi Naţionale 
11.Dep.Mihei Andrian Sirojea – PNL 
12.Dep.Mironescu Laurenţiu – PD 
13.Dep.Momanu Corneliu – Fără apartenenţă la un grup parlamentar 
14.Dep.Niţulescu Teodor – PSD 
15.Dep.Pop Claudiu Adrian – PSD 
16.Dep.Popescu Ioan Dan – PC 
17.Dep.Sanda Victor – PSD 
18.Dep.Silaghi Ovidiu Ioan - PNL 
19.Vălean Adina Ioana - PNL 
 
La lucrările comisiei au fost absenţi: 
1. Dep.Boagiu Anca Daniela – PD 
2. Dep.Eserghep Gelil – PRM 
 
 La lucrările comisiei din 7 februarie 2007 au fost prezenţi: 
1.  Dep.Iancu Iulian – PSD - Preşedinte 
2.  Dep.Antal Istvan – UDMR – Vicepreşedinte  
3.  Dep.Ciopraga Mircea – PNL – Vicepreşedinte 
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4.  Dep.Petrea Constantin – PD – Secretar 
5.  Dep.Vasile Aurelia – PSD – Secretar 
6.  Dep.Bivolaru Ioan – PSD  
7.  Dep.Dragomir Dumitru – PRM 
8.  Dep.Hanganu Romeo Octavian – PC 
9.  Dep.Ibram Iusein – Minorităţi Naţionale 
10.Dep.Manolescu Oana – Minorităţi Naţionale 
11.Dep.Mihei Andrian Sirojea – PNL 
12.Dep.Mironescu Laurenţiu – PD 
13.Dep.Momanu Corneliu – Fără apartenenţă la un grup parlamentar 
14.Dep.Niţulescu Teodor – PSD 
15.Dep.Pop Claudiu Adrian – PSD 
16.Dep.Popescu Ioan Dan – PC 
17.Dep.Sanda Victor – PSD 
18.Dep.Silaghi Ovidiu Ioan - PNL 
19.Vălean Adina Ioana - PNL 
 
La lucrările comisiei au fost absenţi: 
1. Dep.Boagiu Anca Daniela – PD 
2. Dep.Eserghep Gelil – PRM 
 
La lucrările comisiei din 8 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.Dragomir Dumitru – PRM 
8.  Dep.Hanganu Romeo Octavian – PC 
9.  Dep.Ibram Iusein – Minorităţi Naţionale 
10.Dep.Manolescu Oana – Minorităţi Naţionale 
11.Dep.Mihei Andrian Sirojea – PNL 
12.Dep.Mironescu Laurenţiu – PD 
13.Dep.Momanu Corneliu – Fără apartenenţă la un grup parlamentar 
14.Dep.Niţulescu Teodor – PSD 
15.Dep.Pop Claudiu Adrian – PSD 
16.Dep.Popescu Ioan Dan – PC 
17.Dep.Sanda Victor – PSD 
18.Dep.Silaghi Ovidiu Ioan - PNL 
19.Vălean Adina Ioana - PNL 
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La lucrările comisiei au fost absenţi: 
1. Dep.Boagiu Anca Daniela – PD 
2. Dep.Eserghep Gelil – PRM 
 
 
Ordinea de zi a fost adoptată în unanimitate. 
 
II. 
În cadrul întâlnirii cu delegaţia Comisiei pentru industrie şi comerţ din 

Riksdagul (Parlamentul) Suediei s-au discutat probleme de interes comun privind 
activitatea legislativă specifică domeniilor comisiilor din cele două parlamente. O 
atenţie deosebită s-a acordat problemelor energetice, ţinându-se seama că ţările 
Uniunii Europene doresc să reducă dependenţa de combustibilii fosili. De menţionat 
că delegaţia Riksdag-ului suedez este prima delegaţie parlamentară care a vizitat 
România după data de 1 ianuarie 2007. 

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

sesizată în fond. 
  La lucrările comisiei au fost prezenţi 19 deputaţi din totalul de 21 
deputaţi membri ai comisiei. 
  La dezbaterile asupra propunerii legislative a participat domnul Bogdan 
Ivan – vicepreşedinte Autoritatea Naţională pentru Turism. 

Membrii comisiei au examinat expunerea de motive, propunerea 
legislativă şi avizele comisiilor de specialitate ale Camerei Deputaţilor şi în urma 
dezbaterilor au hotărât, în unanimitate, să propună plenului Camerei Deputaţilor 
respingerea propunerii legislative. 
    

Cu propunerea legislativă de la punctul 3 al ordinii de zi, comisia a fost 
sesizată în fond. 
  La lucrările comisiei au fost prezenţi 19 deputaţi din totalul de 21 
deputaţi membri ai comisiei. 
  La dezbaterile asupra propunerii legislative a participat domnul Bogdan 
Ivan – vicepreşedinte Autoritatea Naţională pentru Turism. 
  În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul domnii deputaţi Iulian Iancu, 
Ioan Bivolaru, Istvan Antal şi Corneliu Momanu. 

Membrii comisiei au examinat expunerea de motive, avizele Consiliului 
Legislativ şi ale comisiilor de specialitate ale Camerei Deputaţilor şi ţinând seama că 
este în curs de finalizare elaborarea Planului Naţional de Amenajare a Teritoriului 
care va stabili inclusiv zonele de importanţă turistică, au hotărât, în unanimitate, să 
propună plenului Camerei Deputaţilor respingerea propunerii legislative. 

Cu propunerea legislativă de la punctul 4 al ordinii de zi, comisia a fost 
sesizată în fond. 
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  La lucrările comisiei au fost prezenţi 19 deputaţi din totalul de 21 
deputaţi membri ai comisiei. 
  În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de 
voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor respingerea propunerii legislative.  
 
  Cu proiectul de lege de la punctul 5 al ordinii de zi, comisia a fost 
sesizată pentru aviz la Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare. 
  La lucrările comisiei au fost prezenţi 19 deputaţi din totalul de 21 
deputaţi membri ai comisiei. 
  La dezbaterile asupra propunerii legislative a participat domnul Mircea 
Marinescu – vicepreşedinte al Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului. 

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul domnii deputaţi Iulian Iancu şi 
Mircea Ciopraga care au menţionat că este absolut necesar ca Autoritatea pentru 
Valorificarea Activelor Statului să întocmească un program de privatizare care să 
ţină seama de strategia energetică. 
  În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, în unanimitate, să 
avizeze negativ propunerea legislativă.  
 
  Cu propunerea legislativă de la punctul 6 al ordinii de zi, comisia a fost 
sesizată în fond. 
  La lucrările comisiei au fost prezenţi 19 deputaţi din totalul de 21 
deputaţi membri ai comisiei. 

La dezbaterile asupra propunerii legislative au participat specialişti din 
Ministerul Economiei şi Comerţului. 
  În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât să propună plenului 
Camerei Deputaţilor respingerea propunerii legislative.  
 
  Cu propunerea legislativă de la punctul 7 al ordinii de zi, comisia a fost 
sesizată în fond. 
  La lucrările comisiei au fost prezenţi 19 deputaţi din totalul de 21 
deputaţi membri ai comisiei. 

La dezbaterile asupra propunerii legislative au participat specialişti din 
Ministerul Economiei şi Comerţului. 

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul domnii deputaţi Iulian Iancu şi 
Istvan Antal care au menţionat că propunerea legislativă preia prevederi din 
reglementările existente şi nu conţine elemente de noutate. 
  În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de 
voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor respingerea propunerii legislative.  
 
  Cu proiectul de lege de la punctul 8 al ordinii de zi, comisia a fost 
sesizată în fond. 
  La lucrările comisiei au fost prezenţi 19 deputaţi din totalul de 21 
deputaţi membri ai comisiei. 



 6

La dezbaterile asupra proiectului de lege au participat specialişti din 
partea Ministerului Economiei şi Comerţului şi a Regiei Autonome pentru Activităţi 
Nucleare. 

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul domnii deputaţi Iulian Iancu, 
Mircea Ciopraga, Istvan Antal, Corneliu Momanu şi Andrian Mihei care au 
menţionat că este absolut necesară continuarea producţiei de apă grea în vederea 
punerii în funcţiune a Unităţilor 3 şi 4 de la Centrala Nuclearoelectrică de la 
Cernavodă. În acelaşi timp, s-a subliniat necesitatea ca în fundamentarea 
prevederilor din proiectul de lege să fie folosite datele din studiul de fezabilitate şi 
din Memorandum-ul din anul 2006. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât să amâne dezbaterile 
pentru următoarea şedinţă a comisiei, urmând ca Ministerul Economiei şi 
Comerţului să transmită informaţii de actualitate cuprinse în documentele prezentate 
în şedinţele de Guvern din februarie şi septembrie 2006. 
 

Cu proiectul de lege de la punctul 9 al ordinii de zi, comisia a fost 
sesizată în fond. 
  La lucrările comisiei au fost prezenţi 19 deputaţi din totalul de 21 
deputaţi membri ai comisiei. 

La dezbaterile asupra proiectului de lege au participat specialişti din 
Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului sub conducerea domnului 
secretar de stat Alexandros Galiaţatos. 

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul domnii deputaţi Iulian Iancu, 
Mircea Ciopraga, Ioan Bivolaru, Istvan Antal, Corneliu Momanu, Victor Sanda şi 
Andrian Mihei care au arătat că proiectul de lege privind majorarea tarifelor în 
transportul feroviar nu este susţinut de o strategie privind dezvoltarea transportului 
feroviar de călători inclusiv privind majorarea tarifelor pentru transportul de călători. 
De asemenea, s-a menţionat că proiectul de lege ar trebui să se refere şi la Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr.36/2001 privind regimul preţurilor şi tarifelor 
reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenţei. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât ca dezbaterile să fie 
amânate pentru săptămâna 19 – 23 februarie 2007 urmând ca în săptămâna 12 – 16 
februarie 2007, Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului să prezinte 
comisiei strategia de dezvoltare a transportului feroviar de călători şi fundamentarea 
propunerilor de majorare a tarifelor.  

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

sesizată în fond. 
  La lucrările comisiei au fost prezenţi 19 deputaţi din totalul de 21 
deputaţi membri ai comisiei. 

La dezbaterile asupra proiectului de lege au participat specialişti din 
Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului sub conducerea domnului 
secretar de stat Alexandros Galiaţatos. 
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În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul domnii deputaţi Iulian Iancu, 
Ioan Bivolaru, Victor Sanda,  Andrian Mihei, Mircea Ciopraga şi Corneliu Momanu, 
care au arătat că propunerea de modificare a unor prevederi din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi 
reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române nu este justificată. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât să propună plenului 
Camerei Deputaţilor, adoptarea proiectului de lege cu amendamente admise. 

 
   Cu proiectul de lege de la punctul 11 al ordinii de zi, comisia a fost 
sesizată în fond împreună cu Comisia pentru muncă şi protecţie socială. 
  La lucrările comisiei au fost prezenţi 19 deputaţi din totalul de 21 
deputaţi membri ai Comisiei pentru industrii şi servicii. 
  Membrii comisiei au examinat proiectul de lege, expunerea de motive, 
avizul favorabil al Consiliului Legislativ şi avizul favorabil al Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi şi au hotărât să propună plenului Camerei Deputaţilor, 
împreună cu membrii Comisiei pentru muncă şi protecţie socială, adoptarea 
proiectului de lege în forma adoptată de Senat. 
   

  
 
 
 
 
 

SECRETAR, 
 

Aurelia Vasile 


