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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
CAMERA  DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru industrii si servicii 
 
 

           Bucureşti, 13.11.2007 
 

 

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

 
 

  I. Comisia pentru industrii şi servicii şi-a desfăşurat lucrările în zilele de  6, 7 

şi 8 noiembrie 2007, cu următoarea ordine de zi: 

1. Proiectul de Lege privind regimul juridic al patrimoniului tehnic şi industrial 

(P.L.X 671/2007) 

  2. Propunerea legislativă privind modificarea anexei la Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr.51/2006 pentru aprobarea Programului naţional privind sprijinirea 

construirii de locuinţe proprietate personală (P.l.X 481/2007) 

  3. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

571/2003 privind Codul Fiscal (P.l.X 598/2007) 

  4. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.73/2007 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei pentru Serviciile Societăţii 

Informaţionale (P.L.X 714/2007) 

  5. Propunere legislativă pentru modificarea 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 649/2007) 

  6. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.49/2006 privind 

circulaţia pe drumurile publice (P.l.X 650/2007) 

  7. Proiect de Lege privind combaterea practicilor incorecte ale 

comercianţilor în relaţia cu consumatorii şi armonizarea reglementărilor cu legislaţia 

europeană privind protecţia consumatorilor (P.L.X 674/2007) 

  8. Propunere legislativă privind Statutul personalului aeronautic tehnic din 

aviaţia civilă din România (P.l.X 448/2007) 
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La lucrările comisiei din 6 noiembrie 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.Hanganu Romeo Octavian – Fără apartenenţă la un grup 

parlamentar 

12.Dep.Ibram Iusein – Minorităţi Naţionale 

13.Dep.Manolescu Oana – Minorităţi Naţionale 

14.Dep.Mihei Andrian Sirojea – PNL 

15.Dep.Mironescu Laurenţiu – PD 

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

17.Dep.Pop Claudiu Adrian – PSD 

18.Dep.Popescu Ioan Dan – PC 

19.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 7 noiembrie 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 
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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.Hanganu Romeo Octavian – Fără apartenenţă la un grup 

parlamentar 

12.Dep.Ibram Iusein – Minorităţi Naţionale 

13.Dep.Manolescu Oana – Minorităţi Naţionale 

14.Dep.Mihei Andrian Sirojea – PNL 

15.Dep.Mironescu Laurenţiu – PD 

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

17.Dep.Pop Claudiu Adrian – PSD 

18.Dep.Popescu Ioan Dan – PC 

19.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 8 noiembrie 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.Hanganu Romeo Octavian – Fără apartenenţă la un grup 

parlamentar 

12.Dep.Ibram Iusein – Minorităţi Naţionale 

13.Dep.Manolescu Oana – Minorităţi Naţionale 

14.Dep.Mihei Andrian Sirojea – PNL 
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15.Dep.Mironescu Laurenţiu – PD 

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

17.Dep.Pop Claudiu Adrian – PSD 

18.Dep.Popescu Ioan Dan – PC 

19.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 

pentru aviz care va fi transmis Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în 

masă. 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 19 deputaţi din totalul de 21 deputaţi 

membri ai comisiei. 

Dezbaterea asupra acestui proiect de lege a fost amânată deoarece la 

şedinţa comisiei nu au fost prezenţi iniţiatorii, precum şi reprezentanţii Guvernului. 

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

sesizată în fond împreună cu Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului 

şi echilibru ecologic. 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 19 deputaţi din totalul de 21 deputaţi 

membri ai comisiei. 

La dezbaterea asupra propunerii legislative au participat specialişti din 

partea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor şi a Ministerului Economiei 

şi Finanţelor. 

În urma dezbaterilor, propunerea legislativă a fost supusă la vot. 18 deputaţi 

au votat pentru respingerea acesteia, iar 1 deputat a votat pentru adoptarea propunerii 

legislative. 

În cadrul Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi 

echilibru ecologic, la şedinţa din data de 30 octombrie 2007 au fost prezenţi 24 de 

deputaţi din 29 de membri ai comisiei, care au votat adoptarea propunerii legislative. 
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În această situaţie raportul comun al celor două comisii a fost adoptat cu 25 

voturi pentru şi 18 voturi împotrivă aparţinând Comisiei pentru industrii şi servicii, cu 

modificările şi completările cuprinse în raportul comun. 

Cu propunerea legislativă 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 19 deputaţi din totalul de 21 deputaţi 

membri ai comisiei. 

La dezbaterile asupra propunerii legislative au participat specialişti din 

partea Ministerului Economiei şi Finanţelor. 

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul domnii deputaţi Iulian Iancu, Istvan 

Antal, Corneliu Momanu, Ioan Bivolaru şi doamna deputat Aurelia Vasile. 

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

respingerea propunerii legislative şi transmiterea avizului negativ la Comisia pentru buget, 

finanţe şi bănci. 

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

pentru aviz care va fi transmis Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor. 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 19 deputaţi din totalul de 21 deputaţi 

membri ai comisiei. 

La dezbaterea asupra proiectului de lege au participat specialişti din partea 

Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, Ministerului Internelor şi 

Reformei Administrative şi Ministerului Economiei şi Finanţelor. 

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul domnii deputaţi Iulian Iancu, Ioan 

Bivolaru, Corneliu Momanu, Ibram Iusein, Mircea Ciopraga, Constantin Petrea şi doamna 

deputat Aurelia Vasile. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, 

respingerea proiectului de lege şi transmiterea avizului negativ către Comisia pentru 

tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor. 

Cu propunerea legislativă de la punctul 5 al ordinii de zi, comisia a fost 

sesizată în fond, împreună cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi. 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 19 deputaţi din totalul de 21 deputaţi 

membri ai comisiei. 

La dezbaterea asupra propunerii legislative au participat specialişti din 

partea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative. 

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

respingerea propunerii legislative. 
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Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a analizat propunerea legislativă în 

şedinţa din 31 octombrie 2007 şi a hotărât respingerea acesteia. 

În această situaţie, cele două comisii sesizate în fond, au înaintat şi propus 

plenului Camerei Deputaţilor, raportul comun de respingere a acestei propuneri 

legislative. 

Cu propunerea legislativă de la punctul 6 al ordinii de zi, comisia a fost 

sesizată în fond, împreună cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi. 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 19 deputaţi din totalul de 21 deputaţi 

membri ai comisiei. 

La dezbaterea asupra propunerii legislative au participat specialişti din 

partea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative. 

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

respingerea propunerii legislative. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a respins această propunere 

legislativă în şedinţa din 31 octombrie 2007. 

În această situaţie, cele două comisii sesizate în fond, au înaintat şi propus 

plenului Camerei Deputaţilor, raportul comun de respingere a acestei propuneri 

legislative. 

Cu proiectul de lege 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 dezbaterea asupra proiectului de lege au participat specialişti din cadrul 

Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor. 

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul domnii deputaţi Iulian Iancu, Ioan 

Bivolaru, Mircea Ciopraga, Istvan Antal, Corneliu Momanu, Ibram Iusein, Constantin 

Petrea şi doamna deputat Aurelia Vasile. 

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

propună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de lege cu amendamente 

admise. 

Cu propunerea legislativă 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. 

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

discutării acestei propuneri legislative şi prezentarea comisiei a punctului de vedere 
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comun întocmit de către Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse, iniţiatorul 

propunerii legislative şi Sindicatul Naţional Tehnic Tarom privind Statutul personalului 

aeronautic nenavigant tehnic din aviaţia civilă din România. 

 

Ordinea de zi fiind epuizată, domnul preşedinte Iulian Iancu declară închise 

lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii. 

 

 

 

 

SECRETAR, 
Aurelia Vasile 


