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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

CAMERA  DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru industrii si servicii 

 
                            Bucureşti, 28.05.2007 

 

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 

pentru şedinţele din 21, 22, 23 şi 24 mai 2007 

 

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

zilele de  21, 22, 23 şi 24 mai 2007, cu următoarea ordine de zi: 

1. Propunere legislativă privind stimularea promovării surselor 

regenerabile de energie (P.l.x. 98/2007). 

2. Propunere legislativă privind promovarea producerii de 

energie din surse regenerabile şi neconvenţionale (P.l.x. 357/2007). 

3. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.325 din 14 iulie 2006 privind serviciului public de alimentare cu 

energie termică (P.l.x. 282/2007). 

4. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 

OUG nr.57 din 30 august 2006 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr.5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea 

locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei 

termice (P.l.x. 333/2007). 

5. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.346 din 14 iulie 2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării 

întreprinderilor mici şi mijlocii (P.l.x. 295/2007). 
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6. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 

nr.14/2007 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a 

bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului (P.L.x. 

320/2007). 

7. Propunere legislativă privind protejarea patrimoniului 

cultural imaterial (P.l.x. 350/2007). 

8. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu 

modificările şi completările ulterioare (P.L.x. 379/2007). 

9. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.74/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 

Guvernului nr.42/1997 privind transportul naval (P.L.x. 906/2006). 

10. Proiect 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). 

11. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.202/2002 privind gospodărirea 

integrată a zonei costiere           (P.L.x. 222/2007). 

12. Propunere legislativă privind vânzarea de către Societatea 

Feroviară de Turism „S.F.T. – C.F.R.” actualilor chiriaşi a locuinţelor de 

serviciu. (P.L.x. 296/2007). 

13. 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). 
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14. Propunere legislativă privind Conducerea auto cu însoţitor 

începând cu 17 ani (P.l.x. 349/2007). 

15. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea 

Legii gazelor nr.351/2004 (P.l.x. 267/2007). 

16. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.351 din 14/07/2004, Legea gazelor (P.l.x. 283/2007). 

 

La lucrările comisiei din 21 mai 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 
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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.Silaghi Ovidiu Ioan – PNL 

21.Dep.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 22 mai 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 
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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.Silaghi Ovidiu Ioan – PNL 

21.Dep.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 23 mai 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 
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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 

3. Dep.Silaghi Ovidiu Ioan – PNL 

 

La lucrările comisiei din 24 mai 2007 au fost prezenţi: 

1.  Dep.Iancu Iulian – PSD - Preşedinte 
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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.Silaghi Ovidiu Ioan – PNL 

21.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 

 

Ordinea de zi a fost adoptată în unanimitate. 

 

II. 

Cu propunerea legislativă de la punctul 1 al ordinii de zi, 

comisia a fost sesizată în fond. 

  La lucrările comisiei au fost prezenţi 21 deputaţi din totalul de 

23 deputaţi membri ai comisiei. 

La dezbaterile asupra propunerii legislative au participat 

domnul Alexandru Săndulescu – director general în Ministerul Economiei 

şi Finanţelor şi domnul Silviu Lefter – preşedintele Agenţiei Române 

pentru Conservarea Energiei. 

La solicitarea Ministerului Economiei şi Finanţelor, membrii 

comisiei au hotărât amânarea dezbaterilor pentru 2 săptămâni, pentru ca in 

acest interval să fie transmisă Strategia energetică care urmează să fie 

aprobată de Guvern. 

   Cu propunerea legislativă de la punctul 2 al ordinii de zi, 

comisia a fost sesizată în fond. 

  La lucrările comisiei au fost prezenţi 21 deputaţi din totalul de 

23 deputaţi membri ai comisiei. 

La dezbaterile asupra propunerii legislative au participat 

domnul Alexandru Săndulescu – director general în Ministerul Economiei 
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şi Finanţelor şi domnul Silviu Lefter – preşedintele Agenţiei Române 

pentru Conservarea Energiei. 

La solicitarea Ministerului Economiei şi Finanţelor, membrii 

comisiei au hotărât amânarea dezbaterilor 2 săptămâni şi dezbaterea 

acesteia cu propunerea legislativă de la punctul 1. 

Cu propunerea legislativă de la punctul 3 al ordinii de zi, 

comisia a fost sesizată în fond. 

  La lucrările comisiei au fost prezenţi 21 deputaţi din totalul de 

23 deputaţi membri ai comisiei. 

La dezbaterile asupra propunerii legislative au participat 

specialişti din partea Autorităţii Naţionale de Reglementare a Serviciilor 

Comunitare de Utilităţi Publice. 

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul domnii deputaţi 

Corneliu Momanu, Iulian Iancu, Iuseim Ibram şi Mircea Ciopraga. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor, 

respingerea propunerii legislative. 

Cu propunerea legislativă de la punctul 4 al ordinii de zi, 

comisia a fost sesizată pentru aviz, care va fi transmis Comisiei pentru 

muncă şi protecţie socială. 

  La lucrările comisiei au fost prezenţi 21 deputaţi din totalul de 

23 deputaţi membri ai comisiei. 

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul domnii deputaţi Iulian 

Iancu, Mircea Ciopraga, Iuseim Ibram, Victor Sanda, Corneliu Momanu 

şi Andrian Mihei. 



 10

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, în 

unanimitate, avizarea negativă a propunerii legislative. 

Cu propunerea legislativă de la punctul 5 al ordinii de zi, 

comisia a fost sesizată în fond. 

  La lucrările comisiei au fost prezenţi 21 deputaţi din totalul de 

23 deputaţi membri ai comisiei. 

La dezbaterile asupra propunerii legislative au participat 

specialişti din partea Ministerului pentru IMM, Comerţ, Turism şi Profesii 

Liberale sub conducerea domnului ministru Ovidiu Silaghi. 

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul domnii deputaţi Iulian 

Iancu, Corneliu Momanu, Mircea Ciopraga şi Andrian Mihei. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, în 

unanimitate, să propună plenului Camerei Deputaţilor, respingerea 

propunerii legislative. 

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

fost sesizată pentru aviz care va fi transmis la Comisia pentru buget, 

finanţe şi bănci. 

  La lucrările comisiei au fost prezenţi 21 deputaţi din totalul de 

23 deputaţi membri ai comisiei. 

Deoarece la examinarea proiectului de lege nu au fost prezenţi 

reprezentanţii Guvernului, membrii comisiei au hotărât să amâne 

dezbaterile pentru următoarele şedinţe ale comisie. 

Cu propunerea legislativă de la punctul 7 al ordinii de zi, 

comisia a fost sesizată pentru aviz care va fi transmis Comisiei pentru 

cultură, arte, mijloace de informare în masă. 
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  La lucrările comisiei au fost prezenţi 21 deputaţi din totalul de 

23 deputaţi membri ai comisiei. 

La dezbaterile asupra propunerii legislative a participat, din 

partea iniţiatorilor, doamna deputat Angela Buciu. 

În urma dezbaterilor, membrii comisei au hotărât, în 

unanimitate, avizarea favorabilă a propunerii legislative. 

Cu proiectul de lege de la punctul 8 al ordinii de zi, comisia a 

fost sesizată pentru aviz care va fi transmis Comisiei pentru administraţie 

publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic. 

  La lucrările comisiei au fost prezenţi 21 deputaţi din totalul de 

23 deputaţi membri ai comisiei. 

La dezbaterile asupra proiectului de lege au participat: 

iniţiatorul -domnul senator Marius Marinescu, precum şi doamna Doina 

Nicolina Popescu – inspector general de stat şi domnul Constantin Epuran 

– inspector de stat în cadrul Inspectoratului de Stat în Construcţii. 

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul domnii deputaţi Iulian 

Iancu, Mircea Ciopraga, Iuseim Ibram şi Corneliu Momanu. 

La solicitarea iniţiatorului, membrii comisiei au hotărât, în 

unanimitate, amânarea dezbaterii proiectului de lege pentru săptămâna 

viitoare. 

Cu proiectul de lege de la punctul 9 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. 
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La dezbaterile asupra proiectului de lege au participat 

specialişti din partea Ministerului Transporturilor  

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul domnii deputaţi Iulian 

Iancu, Andrian Mihei, Mircea Ciopraga, Iuseim Ibram, Corneliu Momanu 

şi doamna deputat Aurelia Vasile care au subliniat necesitatea armonizării 

legislaţiei naţionale cu directivele europene în domeniul transporturilor 

maritime şi pe căile navigabile interioare şi au propus completarea unor 

prevederi ale actului normativ. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor, adoptarea 

proiectului de lege cu amendamente admise şi respinse. 

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

fost sesizată în fond. 

  La lucrările comisiei au fost prezenţi 21 deputaţi din totalul de 

23 deputaţi membri ai comisiei. 

La dezbaterile asupra proiectului de lege au participat 

specialişti din partea Ministerului Transporturilor sub conducerea 

domnului secretar de stat Barna Tanczos. 

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul domnii deputaţi Iulian 

Iancu, Corneliu Momanu, Iuseim Ibram şi Mircea Ciopraga care au 

menţionat că este necesar ca majorarea tarifelor la transportul de călători 

să fie realizată pe baza unei metodologii pe o perioadă de 3 – 5 ani. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor, 

respingerea proiectului de lege. 
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Cu proiectul de lege de la punctul 11 al ordinii de zi, comisia a 

fost sesizată pentru aviz care va fi transmis Comisiei pentru administraţie 

public, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic. 

  La lucrările comisiei au fost prezenţi 21 deputaţi din totalul de 

23 deputaţi membri ai comisiei. 

La dezbaterile asupra proiectului de lege au participat 

specialişti din partea Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile sub 

conducerea doamnei secretar de stat Lucia Varga. 

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul domnii deputaţi Iulian 

Iancu, Andrian Mihei, Corneliu Momanu, Mircea Ciopraga şi Iuseim 

Ibram care au menţionat că propunerile de modificare a Ordonanţei de 

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

costiere corespund directivelor europene în domeniu. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, în 

unanimitate, avizarea favorabilă a proiectului de lege cu amendamente 

admise. 

Cu propunerea legislativă de la punctul 12 al ordinii de zi, 

comisia a fost sesizată în fond. 

  La lucrările comisiei au fost prezenţi 21 deputaţi din totalul de 

23 deputaţi membri ai comisiei. 

La dezbaterile asupra propunerii legislative au participat 

specialişti din partea Ministerului Transporturilor sub conducerea 

domnului secretar de stat Barna Tanczos. 

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul domnii deputaţi Iulian 

Iancu, Corneliu Momanu şi Mircea Ciopraga care au menţionat că nu este 
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necesară promovarea acestei propuneri legislative întrucât există o lege 

generală care reglementează domeniul respectiv. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, în 

unanimitate, să propună plenului Camerei Deputaţilor, respingerea 

propunerii legislative. 

Cu proiectul de lege de la punctul 13 al ordinii de zi, comisia a 

fost sesizată pentru aviz care va fi transmis la Comisia pentru buget, 

finanţe şi bănci. 

  La lucrările comisiei au fost prezenţi 20 deputaţi din totalul de 

23 deputaţi membri ai comisiei. 

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul domnii deputaţi Iulian 

Iancu, Corneliu Momanu şi doamna deputat Aurelia Vasile. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, în 

unanimitate, avizarea negativă a proiectului de lege. 

Cu propunerea legislativă de la punctul 14 al ordinii de zi, 

comisia a fost sesizată în fond împreună cu Comisia juridică, de disciplină 

şi imunităţi. 

  La lucrările comisiei au fost prezenţi 20 deputaţi din totalul de 

23 deputaţi membri ai comisiei. 

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul domnii deputaţi Iulian 

Iancu, Corneliu Momanu, Iuseim Ibram şi doamna deputat Aurelia Vasile 

care au menţionat că situaţia actuală a infrastructurii rutiere din România 

nu este suficientă pentru a se acorda permise de conducere pentru 

persoanele de sub 18 ani. 
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În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, în 

unanimitate, să propună plenului Camerei Deputaţilor, respingerea 

propunerii legislative. 

Cu propunerea legislativă de la punctul 15 al ordinii de zi, 

comisia a fost sesizată în fond, pentru raport suplimentar ca urmare a 

hotărârii plenului Camerei Deputaţilor de a retrimite la comisie 

propunerea legislativă pentru o nouă examinare. 

  La lucrările comisiei au fost prezenţi 20 deputaţi din totalul de 

23 deputaţi membri ai comisiei. 

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul domnii deputaţi Iulian 

Iancu, Mircea Ciopraga, Corneliu Momanu şi doamna deputat Aurelia 

Vasile. 

În urma reexaminării propunerii legislative, membrii comisiei 

au hotărât, în unanimitate, menţinerea raportului iniţial de adoptare a 

propunerii legislative. 

Cu propunerea legislativă de la punctul 16 al ordinii de zi, 

comisia a fost sesizată în fond, pentru raport suplimentar, plenul Camerei 

Deputaţilor hotărând retrimiterea la comisie a propunerii legislative 

pentru o nouă examinare deoarece are acelaşi obiect de reglementare ca şi 

propunerea legislativă de la punctul 14. 

  La lucrările comisiei au fost prezenţi 20 deputaţi din totalul de 

23 deputaţi membri ai comisiei. 

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul domnii deputaţi Iulian 

Iancu, Mircea Ciopraga, Corneliu Momanu şi doamna deputat Aurelia 

Vasile. 
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În urma reexaminării propunerii legislative, membrii comisiei 

au hotărât, în unanimitate, menţinerea raportului iniţial de respingere 

propunerii legislative. 

 

 

 

 

SECRETAR, 

Aurelia Vasile 


