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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

CAMERA  DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru industrii si servicii 

 
                   Bucureşti, 03.05.2007 

 

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 

pentru şedinţele din 24, 25 şi 26 aprilie 2007 

 

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

de 24, 25 şi 26 aprilie 2007, cu următoarea ordine de zi: 

1. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.119/2006 privind unele măsuri necesare pentru aplicarea unor 

regulamente comunitare de la data aderării României la Uniunea Europeană 

(P.L.x. 192/2007). 

2. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.128/2006 privind unele măsuri pentru diminuarea arieratelor 

bugetare (P.L.x. 194/2007). 

3.  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.19/2007 

privind protejarea patrimoniului cultural imaterial (P.L.x. 224/2007). 

4. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.4/2007 privind reluarea pentru anul 2007 a Programului de 

stimulare a înnoirii Parcului auto naţional (P.L.x. 213/2007). 

5. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.202/2002 privind gospodărirea integrată a zonei costiere 

(P.L.x. 222/2006). 

 

Administrator
Original



 2

La lucrările comisiei din 24 aprilie 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.Boureanu Cristian Alexandru - Fără apartenenţă la un grup 

parlamentar 

8.  Dep.Buzatu Dan Horaţiu - Fără apartenenţă la un grup parlamentar 

9.  Dep.Dragomir Dumitru – PRM 

10.Dep.Hanganu Romeo Octavian – PC 

11.Dep.Ibram Iusein – Minorităţi Naţionale 

12.Dep.Manolescu Oana – Minorităţi Naţionale 

13.Dep.Mihei Andrian Sirojea – PNL 

14.Dep.Mironescu Laurenţiu – PD 

15.Dep.Momanu Corneliu – Fără apartenenţă la un grup parlamentar 

16.Dep.Niţulescu Teodor – PSD 

17.Dep.Pop Claudiu Adrian – PSD 

18.Dep.Popescu Ioan Dan – PC 

19.Dep.Sanda Victor – PSD 

20.Dep. Vălean Adina Ioana – PNL 

 

La lucrările comisiei au fost absenţi: 

1. Dep.Boagiu Anca Daniela – PD 

2. Dep.Eserghep Gelil – PRM 
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3. Dep.Silaghi Ovidiu Ioan – PNL 

 

La lucrările comisiei din 25 aprilie 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.Boureanu Cristian Alexandru - Fără apartenenţă la un grup 

parlamentar 

8.  Dep.Buzatu Dan Horaţiu - Fără apartenenţă la un grup parlamentar 

9.  Dep.Dragomir Dumitru – PRM 

10.Dep.Hanganu Romeo Octavian – PC 

11.Dep.Ibram Iusein – Minorităţi Naţionale 

12.Dep.Manolescu Oana – Minorităţi Naţionale 

13.Dep.Mihei Andrian Sirojea – PNL 

14.Dep.Mironescu Laurenţiu – PD 

15.Dep.Momanu Corneliu – Fără apartenenţă la un grup parlamentar 

16.Dep.Niţulescu Teodor – PSD 

17.Dep.Pop Claudiu Adrian – PSD 

18.Dep.Popescu Ioan Dan – PC 

19.Dep.Sanda Victor – PSD 

20.Dep. Vălean Adina Ioana – PNL 

 

La lucrările comisiei au fost absenţi: 
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1. Dep.Boagiu Anca Daniela – PD 

2. Dep.Eserghep Gelil – PRM 

3. Dep.Silaghi Ovidiu Ioan – PNL 

 

La lucrările comisiei din 26 aprilie 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.Boureanu Cristian Alexandru - Fără apartenenţă la un grup 

parlamentar 

8.  Dep.Buzatu Dan Horaţiu - Fără apartenenţă la un grup parlamentar 

9.  Dep.Dragomir Dumitru – PRM 

10.Dep.Hanganu Romeo Octavian – PC 

11.Dep.Ibram Iusein – Minorităţi Naţionale 

12.Dep.Manolescu Oana – Minorităţi Naţionale 

13.Dep.Mihei Andrian Sirojea – PNL 

14.Dep.Mironescu Laurenţiu – PD 

15.Dep.Momanu Corneliu – Fără apartenenţă la un grup parlamentar 

16.Dep.Niţulescu Teodor – PSD 

17.Dep.Pop Claudiu Adrian – PSD 

18.Dep.Popescu Ioan Dan – PC 

19.Dep.Sanda Victor – PSD 

20.Dep. 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 

3. Dep.Silaghi Ovidiu Ioan – 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 pentru aviz la Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi. 

  La lucrările comisiei au fost prezenţi 20 deputaţi din totalul de 23 

deputaţi membri ai comisiei. 

  La dezbaterile asupra proiectului de lege au participat specialişti din 

Ministerul Justiţiei sub conducerea domnului secretar de stat Ion Codescu şi de la 

Departamentul de Afaceri Europene. 

  La examinarea proiectului de lege au luat cuvântul domnii deputaţi 

Iulian Iancu, Ioan Bivolaru şi Corneliu Momanu. 

  În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât să avizeze favorabil 

proiectul de lege în forma adoptată de Senat. 

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

sesizată pentru aviz la Comisia pentru buget, finanţe şi bănci. 

  La lucrările comisiei au fost prezenţi 20 deputaţi din totalul de 23 

deputaţi membri ai comisiei. 

  La examinarea proiectului de lege au participat specialişti din 

Ministerul Transporturilor, Ministerul Economiei şi Finanţelor, Consiliul 

Concurenţei şi de la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. 
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  În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul domnii deputaţi Iulian Iancu, 

Ioan Bivolaru şi Istvan Antal.  

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

examinarea proiectului de lege să fie reluată în şedinţa comisiei din data de 8 mai 

2007, dată la care iniţiatorii vor prezenta efectele aplicării prevederilor ordonanţei 

de urgenţă. 

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

sesizată pentru aviz la Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă. 

  La lucrările comisiei au fost prezenţi 20 deputaţi din totalul de 23 

deputaţi membri ai comisiei. 

  La examinarea proiectului de lege au participat specialişti din 

Ministerul Culturii şi Cultelor sub conducerea domnului secretar general Virgil 

Niţulescu. 

  În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul domnii deputaţi Istvan Antal, 

Ioan Bivolaru şi Iulian Iancu. 

  În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât să avizeze favorabil 

proiectul de lege cu amendamente admise. 

  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 23 

deputaţi membri ai comisiei. 

La examinarea proiectului de lege au participat specialişti din 

Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile. 

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul domnii deputaţi Iulian Iancu, 

Ioan Bivolaru, Istvan Antal şi Corneliu Momanu care au propus modificarea unor 

prevederi ale proiectului de lege pentru a se elimina eventualele interpretări 
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eronate precum şi completarea cu prevederi care să asigure garantarea accesului 

persoanelor fizice la realizarea Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto 

naţional. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât să propună plenului 

Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de lege cu amendamente admise şi 

amendamente respinse. 

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

sesizată pentru aviz la Comisia pentru administraţie publică, amenajarea 

teritoriului şi echilibru ecologic. 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 20 deputaţi din totalul de 23 

deputaţi membri ai comisiei. 

  Domnul deputat Ioan Bivolaru, raportor principal al subcomisiei de 

raportori constituită, a prezentat stadiul de analiză şi dezbatere a proiectului de 

lege şi a menţionat că s-a cerut Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile să 

prezinte punctul de vedere privind accesul autorităţilor administraţiei publice 

locale la administrarea şi gospodărirea integrată a zonei costiere. 

  În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât ca examinarea 

proiectului de lege să fie continuată la nivel de raportori. 
 

 

 

 
SECRETAR, 

 
Aurelia Vasile 


