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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
CAMERA  DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru industrii si servicii 
 
 

           Bucureşti, 19.11.2007 
 

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
pentru şedinţele din 12, 13, 14 şi 15 noiembrie 2007 

 
 

  I. Comisia pentru industrii şi servicii şi-a desfăşurat lucrările în zilele de  12, 

13, 14 şi 15 noiembrie 2007, cu următoarea ordine de zi: 

1. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 84/1998 

privind mărcile şi indicaţiile geografice (P.L.X 678/2007) 

  2. Proiect de Lege privind regimul juridic al patrimoniului tehnic şi industrial 

(P.L.X 671/2007) 

  3. Propunere legislativă pentru modificarea Legii energiei electrice 

nr.13/2007 (P.l.X 438/2007) 

  4. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.32/2007 

privind reglementarea unor aspecte legate de lucrările de modernizare a sectoarelor de 

cale ferată aflate pe coridorul IV paneuropean supuse modernizării (P.L.X 710/2007) 

  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 667/2007) 

  6. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.37/2007 

privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele 

şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto şi utilizarea aparatelor de înregistrare a 

activităţii acestora (P.L.X 722/2007) 

  7. Propunere legislativă privind Statutul personalului aeronautic tehnic din 

aviaţia civilă din România (P.l.X 448/2007) 

   

La lucrările comisiei din 12 noiembrie 2007 au fost prezenţi: 

1.  Dep.Antal Istvan – UDMR – Vicepreşedinte 

2.  Dep.Ciopraga Mircea – PNL – Vicepreşedinte 

3.  Dep.Petrea Constantin – PD – Secretar 

4.  Dep.Vasile Aurelia – PSD – Secretar 
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5.  Dep.Bivolaru Ioan – PSD 

6.  Dep.Boagiu Anca Daniela – PD 

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 – Fără apartenenţă la un grup 

parlamentar 

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.Pop Claudiu Adrian – PSD 

17.Dep.Popescu Ioan Dan – PC 

18.Dep.Sanda Victor – PSD 

 

La lucrările comisiei au fost absenţi: 

1.   Dep.Iancu Iulian – PSD - Preşedinte 

2.   Dep. Silaghi Ovidiu Ioan – PNL 

3.   Dep.Vălean Adina Ioana – PNL 

 

 La lucrările comisiei din 13 noiembrie 2007 au fost prezenţi: 

1.  Dep.Antal Istvan – UDMR – Vicepreşedinte 

2.  Dep.Ciopraga Mircea – PNL – Vicepreşedinte 

3.  Dep.Petrea Constantin – PD – Secretar 

4.  Dep.Vasile Aurelia – PSD – Secretar 

5.  Dep.Bivolaru Ioan – PSD 

6.  Dep.Boagiu Anca Daniela – PD 

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 – Fără apartenenţă la un grup 

parlamentar 

11.Dep.Ibram Iusein – Minorităţi Naţionale 

12.Dep.Manolescu Oana – Minorităţi Naţionale 
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13.Dep.Mihei Andrian Sirojea – PNL 

14.Dep.Mironescu Laurenţiu – PD 

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

16.Dep.Pop Claudiu Adrian – PSD 

17.Dep.Popescu Ioan Dan – PC 

18.Dep.Sanda Victor – PSD 

 

La lucrările comisiei au fost absenţi: 

1.   Dep.Iancu Iulian – PSD - Preşedinte 

2.   Dep. Silaghi Ovidiu Ioan – PNL 

3.   Dep.Vălean Adina Ioana – PNL 

 

 La lucrările comisiei din 14 noiembrie 2007 au fost prezenţi: 

1.  Dep.Antal Istvan – UDMR – Vicepreşedinte 

2.  Dep.Ciopraga Mircea – PNL – Vicepreşedinte 

3.  Dep.Petrea Constantin – PD – Secretar 

4.  Dep.Vasile Aurelia – PSD – Secretar 

5.  Dep.Bivolaru Ioan – PSD 

6.  Dep.Boagiu Anca Daniela – PD 

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 – Fără apartenenţă la un grup 

parlamentar 

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.Pop Claudiu Adrian – PSD 

17.Dep.Popescu Ioan Dan – PC 

18.Dep.Sanda Victor – PSD 

 

La lucrările comisiei au fost absenţi: 

1.   Dep.Iancu Iulian – PSD - Preşedinte 

2.   Dep. Silaghi Ovidiu Ioan – PNL 
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3.   Dep.Vălean Adina Ioana – PNL 

 

La lucrările comisiei din 15 noiembrie 2007 au fost prezenţi: 

1.  Dep.Antal Istvan – UDMR – Vicepreşedinte 

2.  Dep.Ciopraga Mircea – PNL – Vicepreşedinte 

3.  Dep.Petrea Constantin – PD – Secretar 

4.  Dep.Vasile Aurelia – PSD – Secretar 

5.  Dep.Bivolaru Ioan – PSD 

6.  Dep.Boagiu Anca Daniela – PD 

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 – Fără apartenenţă la un grup 

parlamentar 

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.Pop Claudiu Adrian – PSD 

17.Dep.Popescu Ioan Dan – PC 

18.Dep.Sanda Victor – PSD 

 

La lucrările comisiei au fost absenţi: 

1.   Dep.Iancu Iulian – PSD - Preşedinte 

2.   Dep. Silaghi Ovidiu Ioan – PNL 

3.   Dep.Vălean Adina Ioana – PNL 

 

Şedinţele comisiei au fost conduse de domnul vicepreşedinte Mircea 

Ciopraga care supune la vot ordinea de zi, fiind adoptată în unanimitate. 

 

II. 

Cu proiectul de lege de la punctul 1 al ordinii de zi, comisia a fost sesizată în 

fond. 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 18 deputaţi din totalul de 21 deputaţi 

membri ai comisiei. 
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La dezbaterile asupra proiectului de lege au participat specialişti din partea 

Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci sub coordonarea domnului Gabor Varga – director 

general. 

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul domnii deputaţi Mircea Ciopraga, 

Corneliu Momanu, Constantin Petrea, Ioan Bivolaru şi doamna Aurelia Vasile. 

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

propună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de lege. 

Cu proiectul de lege de la punctul 2 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 18 deputaţi din totalul de 21 deputaţi 

membri ai comisiei. 

La dezbaterile asupra proiectului de lege au participat specialişti din partea 

Ministerului Culturii şi Cultelor precum şi iniţiatorii proiectului de lege.  

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul domnii deputaţi Mircea Ciopraga, Ioan 

Bivolaru, Corneliu Momanii, Andrian Mihei şi doamnele Oana Manolescu şi Aurelia Vasile. 

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

favorabilă a proiectului de lege cu un amendament admis, formulat de domnul deputat 

Corneliu Momanu. 

Cu propunerea legislativă de la punctul 3 al ordinii de zi, comisia a fost 

sesizată în fond. 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 18 deputaţi din totalul de 21 deputaţi 

membri ai comisiei. 

În şedinţa din 30 octombrie 2007, Camera Deputaţilor, în temeiul art.104 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, a hotărât retrimiterea propunerii legislative 

la comisie, în vederea reexaminării şi depunerii unui nou raport. 

În urma dezbaterilor, domnul deputat Ioan Bivolaru a propus aprobarea 

proiectului de lege. 

Membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, respingerea propunerii 

de aprobare a proiectului de lege şi întocmirea raportului de respingere a acestui proiect 

de lege cu amendamente respinse. 

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

fond. 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 18 deputaţi din totalul de 21 deputaţi 

membri ai comisiei. 

La dezbaterea asupra proiectului de lege au participat specialişti din partea 

Ministerului Transporturilor. 
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În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul domnii deputaţi Ioan Bivolaru, 

MirceaCiopraga, Corneliu Momanu, Ibram Iusein, Andrian Mihei, Constantin Petrea şi 

doamna 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 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 18 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 cadrul dezbaterilor au luat cuvântul domnii deputaţi Ioan Bivolaru, Mircea 

Ciopraga, Corneliu Momanu, Iusein Ibram, Andrian Mihei, Constantin Petrea şi doamna 

Aurelia Vasile. 

În urma dezbaterilor şi analizei raportului preliminar de respingere înaintat 

de Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, membrii comisiei au hotărât, în unanimitate, 

respingerea propunerii legislative şi întocmirea raportului comun în acest sens. 

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

pentru aviz la Comisia pentru muncă şi protecţie socială. 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 18 deputaţi din totalul de 21 deputaţi 

membri ai comisiei. 

La dezbaterile asupra proiectului de lege au participat specialişti din partea 

Ministerului Transporturilor, Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse şi Ministerul 

Internelor şi Reformei Administrative – Departamentul de Afaceri Europene. 

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul domnii deputaţi Ioan Bivolaru, Mircea 

Ciopraga, Corneliu Momanu, Andrian Mihei, Iusein Ibram, Constantin Petrea şi doamna 

Aurelia Vasile. 

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

favorabilă a proiectului de lege cu amendamente admise. 

Cu propunerea legislativă de la punctul 7 al ordinii de zi, comisia a fost 

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

La lucrările comisiei au fost prezenţi 18 deputaţi din totalul de 21 deputaţi 

membri ai comisiei. 

La dezbaterea asupra proiectului de lege au participat specialişti din partea 

Ministerului Transporturilor, Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse, Sindicatului 

Tehnic TAROM şi iniţiatorul. 
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În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul domnii deputaţi Ioan Bivolaru, Mircea 

Ciopraga, Corneliu Momanu şi Aurelia Vasile. 

În urma dezbaterilor s-a constatat că propunerea legislativă a suportat 

modificări substanţiale şi din această cauză membrii comisiei au hotărât, în unanimitate, 

să solicite Guvernului un nou punct de vedere privind această propunere legislativă. 

 

Ordinea de zi fiind epuizată, domnul vicepreşedinte Mircea Ciopraga declară 

închise lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii. 

 

 

 

 

SECRETAR, 
Aurelia Vasile 


