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Proces Verbal 

pentru şedinţele comisiei din săptămâna 10 - 13 octombrie  2011 

 

Şedinţa comună a Comisiei pentru industrii şi servicii şi a Comisiei pentru 
administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic din data de 
12.10.2011 a fost condusă de domnul  preşedinte de şedinţă Gherasim Vasile şi a 
avut pe ordinea de zi proiectul Legii turismului cu care comisia a fost sesizată în 
fond împreună cu Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic. 

La dezbaterile asupra proiectului de lege au participat, în calitate de invitaţi, 
specialişti din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului sub 
conducerea domnului secretar de stat Eugen Curteanu. 

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege a luat cuvântul domnul 
preşedinte de şedinţă deputat Gherasim Vasile care după consultarea listelor de 
prezenţă ale deputaţilor, a anunţat lipsa de cvorum.  

Membrii comisiilor reunite au hotărât, în unanimitate continuarea dezbaterilor 
în următoarea şedinţă comună.  

 
Şedinţa Comisiei pentru industrii şi servicii din data de 12.10.2011 a fost 

condusă de domnul  preşedinte de şedinţă Alin Trăşculescu, care constată că există 
cvorum şi propune comisiei dezbaterea proiectelor de lege înscrise pe Ordinea de zi, 
iar la punctul 4.”Diverse”, de pe ordinea de zi, inscrierea proiectului de Lege pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.80/2000 privind omologarea 
produselor şi materialelor de exploatare utilizate la vehiculele rutiere, precum şi 
condiţiile de introducere pe piaţă şi de comercializare a acestora (PLx690/2010). 
Comisia a aprobat în unanimitate ordinea de zi.  

Cu proiectul de lege de la punctul 1 al ordinii de zi, proiect de Lege pentru 
ratificarea Acordului de stabilizare şi asociere între Comunităţile Europene şi statele 
membre ale acestora, pe de o parte, şi Republica Serbia, pe de altă parte, semnat la 
Luxemburg la 29 aprilie 2008, comisia a fost sesizată pentru aviz la Comisia pentru 
politică economică, reformă şi privatizare.  

La dezbaterile asupra proiectului de lege au participat, în calitate de invitaţi, 
specialişti din cadrul Ministerului Afacerilor Externe. 

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege a luat cuvântul domnul 
deputat Alin Trăşculescu.  

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, în unanimitate avizarea 
favorabilă a proiectului de lege în forma prezentată. 

 
Intrucât punctele de pe ordinea de zi propuse spre dezbatere în comisie au fost 

epuizate, domnul preşedinte de şedinţă Alin Trăşculescu sistează lucrările şedinţei. 
 
Şedinţa comisiei din data de 13.10.2011 a fost condusă de domnul preşedinte 

Iulian Iancu, şi a avut ca temă punctul 3 de pe ordinea de zi, respectiv: 
 „Dezbatere privind situaţia industriei apărării din România la care sunt invitaţi 
reprezentanţi ai autorităţilor centrale, patronate, sindicate şi specialişti în domeniu”.  
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La dezbaterile asupra situaţiei industriei apărării din România au participat, în 

calitate de invitaţi, deputaţi, specialişti din cadrul Ministerului Economiei, 
Comerţului şi Mediului de Afaceri, OPSPI, ANAF, CSN Meridiane sub conducerea 
domnului preşedinte Ion Popescu, domnul preşedinte Adrian Nania – FSA Unirea, 
Compania Naţională Romarm sub conducerea domnului director general Vasile 
Crişan, Asociaţia Patromil sub conducerea domnului director executiv Manole 
Viorel, domnul Pantea Călin – director general la Mantel Sit, CN Roman, SC UPS 
Dragomireşti, SC UM Mija SA, SC Arsenal Reşiţa, Uzina Mecanică Bucureşti, 
 Din partea reprezentanţilor sectorului industriei de apărare au avut intervenţii: 

- Domnul preşedinte Adrian Nania – FSA Unirea a susţinut un material din 
partea sindicatelor afiliate la CSN Meridiane, în care a prezentat situaţia industriei de 
apărare din anul 1990 până în prezent, susţinut şi de domnul preşedinte Ion Popescu; 

- Domnul director general Vasile Crişan şi domnul Ulise Toader au prezentat 
programul de reorganizare şi eficientizare al SC CNR SA;  

- Domnul director executiv Manole Viorel a prezentat situaţia şi punctul de 
vedere al societăţilor din industria de apărare care s-au privatizat, împreună cu 
domnul Pantea Călin; 

Din partea Guvernului au avut intervenţii şi au răspuns problemelor ridicate: 
- Domnul Victor Cazana şef oficiu, care a sintetizat situaţia OPSPI şi doamna 

Liliana Stuparu consilier superior MECMA –DIAPS care a susţinut punctul de 
vedere al direcţiei de apărare.  

În cadrul dezbaterilor, au luat cuvântul domnii deputaţi: Iulian Iancu, Clement 
Negruţ şi Mircea Toader. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au reţinut o serie de aspecte             
legate de situaţia industriei de apărare prezentată şi măsurile care ar trebui luate atât 
în plan legislativ cât şi în plan organizatoric. Astfel: 

- Domnul deputat Mircea Toader a sesizat aspectele legate de existenţa a două 
companii cu capital majoritar de stat cu acelaşi obiect de activitate, Romarm şi 
Romtehnica care trebuie comasate pentru că îşi fac concurenţă, necesitatea relansării 
cercetării, refacerea planului de mobilizare pentru a deveni viabil, necesitatea 
asigurării maintenanţei prin industria autohtonă, necesitatea distincţiei între 
administrare şi privatizare, necesitatea rezolvării problemelor organizatorice ale 
Direcţiei de apărare din cadrul MECMA; 

- Domnul deputat Clement Negruţ a sesizat lipsa unei organizări efective care 
să asigure prezenţa tuturor factorilor implicaţi, de ex. Ministerul Apărării Naţionale, 
abordarea politică a situaţiei industriei de apărare de către sindicate şi necesitatea 
unei legislaţii adecvate în scopul relansării industriei de apărare; 

- Domnul preşedinte Iulian Iancu a concluzionat, subliniând managementul 
organizatoric deficitar din industria de apărare, următoarele: 
- Necesitatea alcătuirii unui comitet interministerial, care să întocmească strategia 
(care să includă şi securitatea livrării), în scopul restructurării industriei de apărare şi 
care să propună un proiect de lege specific domeniului; 
- Stabilirea măsurilor de implementare a celor două directive aprobate de UE în 
domeniul apărării în anul 2009, din lipsa cărora România a intrat în procedură de 
infridgement de la 30 septembrie 2011; 
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- Alcătuirea de urgenţă a unor propuneri de amendamente la Legea parteneriatului 
public privat, care să conţină prevederi specifice domeniului de apărare; 
- Transmiterea de către operatorii din domeniu a propunerilor, care să fie analizate în 
vederea restructurării domeniului; 
- Transmiterea unor propuneri concrete din partea reprezentantului oficiului de 
„offset” (compensare) din cadrul MECMA.                            

Întrucât problemele supuse dezbaterii au fost epuizate, domnul preşedinte 
Iulian Iancu sistează şedinţa. 

 
 
 
Întocmit,  
Consilier parlamentar, 
Dr.Fiz. Maria Cristina Bălănescu 

 

 

 

 

 

 

  


