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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

CAMERA  DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru industrii si servicii 

 
 

           Bucureşti, 21.04.2008 
 

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
pentru şedinţele din 15, 16 şi 17 aprilie 2008 

 

 

  I. Comisia pentru industrii şi servicii şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 15, 16 

şi 17 aprilie 2008, cu următoarea ordine de zi: 

1. Proiect de Lege pentru ratificarea Amendamentului nr.1 convenit prin 

scrisoarea semnată la Luxemburg la 27 iunie 2007 şi la Bucureşti la 12 iulie 2007, la 

Contractul de Finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii şi Administraţia 

Naţională a Drumurilor, pentru finanţarea Proiectului de reabilitare a drumurilor, etapa a V-a, 

semnat la Bucureşti la 8 martie 2002 (P.L.x 113/2008) 

2. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.25/2008 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2008 (P.L.X 152/2008) 

  3. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.2/2008 privind modificarea şi completarea 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 118/2008) 

  4. Propunere legislativă privind modificarea art. 25 din O.U.G. nr. 86/2006 

privind organizarea profesiei de practician în insolvenţă (P.L.x 100/2008) 

  5. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

143/2007 pentru modificarea alin.(2) şi (4) ale art.6 din Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.114/2005 privind unele măsuri pentru derularea şi finalizarea privatizării societăţilor 

comerciale filiale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice "Electrica Moldova"- S.A. şi 

"Electrica Oltenia" S.A. (P.L.x 108/2008) 

  6. Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.33/2007 privind modificarea şi completarea Legii energiei electrice nr. 13/2007 şi Legii 

gazelor nr. 351/2004 (P.L.x 458/2007) 

  7. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.122/2007 pentru modificarea şi completarea Legii gazelor nr.351/2004 (P.L.x 9/2008) 
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La lucrările comisiei din 15 aprilie 2008 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-L – Secretar 

5.  Dep.Vasile Aurelia – PSD – Secretar 

6.  Dep.Bivolaru Ioan – PSD 

7.  Dep.Boagiu Anca Daniela – PD-L 

8. Dep.Boureanu Cristian Alexandru – PD-L 

9.  Dep.Dragomir Dumitru – PRM 

10.Dep.Hanganu Romeo Octavian – Fără apartenenţă la un grup parlamentar 

11.Dep.Ibram Iusein – Minorităţi Naţionale 

12.Dep.Lefter Ioan Silviu – PNL 

13.Dep.Manolescu Oana – Minorităţi Naţionale 

14.Dep.Mihei Andrian Sirojea – PNL 

15.Dep.Mironescu Laurenţiu – PD-L 

16.Dep.Momanu Corneliu – PD-L 

17.Dep.Piteiu Marcel Adrian – PD-L 

18.Dep.Pop Claudiu Adrian – PSD 

19.Dep.Popescu Ioan Dan – PC 

20.Dep.Rusu Liviu Alin - PSD 

21.Dep.Sanda Victor – PSD 

22.Dep.Cristea Ioan – PNL (a înlocuit pe domnul deputat Zamfir Gabriel Sorin – 

PNL) 

 

La lucrările comisiei din 16 aprilie 2008 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-L – Secretar 

5.  Dep.Vasile Aurelia – PSD – Secretar 

6.  Dep.Bivolaru Ioan – PSD 

7.  Dep.Boagiu Anca Daniela – PD-L 

8. Dep.Boureanu Cristian Alexandru – PD-L 

9.  Dep.Dragomir Dumitru – PRM 
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10.Dep.Hanganu Romeo Octavian – Fără apartenenţă la un grup parlamentar 

11.Dep.Ibram Iusein – Minorităţi Naţionale 

12.Dep.Lefter Ioan Silviu – PNL 

13.Dep.Manolescu Oana – Minorităţi Naţionale 

14.Dep.Mihei Andrian Sirojea – PNL 

15.Dep.Mironescu Laurenţiu – PD-L 

16.Dep.Momanu Corneliu – PD-L 

17.Dep.Piteiu Marcel Adrian – PD-L 

18.Dep.Pop Claudiu Adrian – PSD 

19.Dep.Popescu Ioan Dan – PC 

20.Dep.Rusu Liviu Alin - PSD 

21.Dep.Sanda Victor – PSD 

22.Dep.Cristea Ioan – PNL (a înlocuit pe domnul deputat Zamfir Gabriel Sorin – 

PNL) 

 

La lucrările comisiei din 17 aprilie 2008 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-L – Secretar 

5.  Dep.Vasile Aurelia – PSD – Secretar 

6.  Dep.Bivolaru Ioan – PSD 

7.  Dep.Boagiu Anca Daniela – PD-L 

8. Dep.Boureanu Cristian Alexandru – PD-L 

9.  Dep.Dragomir Dumitru – PRM 

10.Dep.Hanganu Romeo Octavian – Fără apartenenţă la un grup parlamentar 

11.Dep.Ibram Iusein – Minorităţi Naţionale 

12.Dep.Lefter Ioan Silviu – PNL 

13.Dep.Manolescu Oana – Minorităţi Naţionale 

14.Dep.Mihei Andrian Sirojea – PNL 

15.Dep.Mironescu Laurenţiu – PD-L 

16.Dep.Momanu Corneliu – PD-L 

17.Dep.Piteiu Marcel Adrian – PD-L 

18.Dep.Pop Claudiu Adrian – PSD 

19.Dep.Popescu Ioan Dan – PC 

20.Dep.Rusu Liviu Alin - PSD 
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21.Dep.Sanda Victor – PSD 

22.Dep.Cristea Ioan – PNL (a înlocuit pe domnul deputat Zamfir Gabriel Sorin – 

PNL) 

II. 

Şedinţele comisiei au fost conduse de domnul preşedinte Iulian Iancu în 

conformitate cu ordinea de zi, care a fost adoptată în unanimitate. 

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

dezbatere şi avizare în procedură de urgenţă la Comisia pentru buget, finanţe şi bănci. 

La lucrările comisiei au fost prezenţi toţi cei 22 de deputaţi membri ai comisiei. 

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege au luat cuvântul domnii 

deputaţi Iulian Iancu, Ioan Bivolaru, Istvan Antal, Constantin Petrea, Alin Rusu, Ioan Silviu 

Lefter, Ioan Cristea, Corneliu Momanu, Marcel Piteiu şi doamnele deputat Aurelia Vasile şi 

Oana Manolescu. 

La dezbaterile asupra proiectului de lege au participat, în calitate de invitaţi, 

specialişti din cadrul Ministerului Transporturilor sub conducerea domnului Septimiu Buzaşu 

– secretar de stat, precum şi de la Ministerul Economiei şi Finanţelor: domnul Boni Cucu – 

director general adjunct şi doamna Diana Blîndu – şef birou. 

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

proiectului de lege şi transmiterea avizului favorabil la Comisia pentru buget, finanţe şi bănci. 

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

dezbatere şi avizare la Comisia pentru buget, finanţe şi bănci, care este sesizată în fond. 

La lucrările comisiei au fost prezenţi toţi cei 22 de deputaţi membri ai comisiei. 

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege au luat cuvântul domnii 

deputaţi Iulian Iancu, Ioan Bivolaru, Istvan Antal, Constantin Petrea, Alin Rusu, Ioan Silviu 

Lefter, Ioan Cristea, Corneliu Momanu, Marcel Piteiu şi doamnele deputat Aurelia Vasile şi 

Oana Manolescu. 

La dezbaterile asupra proiectului de lege au participat, în calitate de invitaţi, 

specialişti din cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor: domnul Valentin Mavrodin – 

director general, doamna Giorgia Babici – director general şi doamna Camelia Dorobanţu – 

director. 

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

adoptarea proiectului de lege si transmiterea avizului favorabil la Comisia pentru buget, 

finanţe şi bănci. 

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

dezbatere şi avizare, în procedură de urgenţă, la Comisia pentru buget, finanţe şi bănci, care 

este sesizată în fond. 
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La lucrările comisiei au fost prezenţi toţi cei 22 de deputaţi membri ai comisiei. 

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege au luat cuvântul domnii 

deputaţi Iulian Iancu, Ioan Bivolaru, Istvan Antal, Constantin Petrea, Alin Rusu, Ioan Silviu 

Lefter, Ioan Cristea, Corneliu Momanu, Marcel Piteiu şi doamnele deputat Aurelia Vasile şi 

Oana Manolescu. 

La dezbaterile asupra proiectului de lege a participat, în calitate de invitat, din 

cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor domnul Oană Codruţ Gabriel – consilier. 

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

adoptarea proiectului de lege şi transmiterea avizului favorabil la Comisia pentru buget, 

finanţe şi bănci, care este sesizată în fond. 

Cu propunerea legislativă de la punctul 4 al ordinii de zi, comisia a fost sesizată 

spre dezbatere şi avizare la Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi. 

La lucrările comisiei au fost prezenţi toţi cei 22 de deputaţi membri ai comisiei. 

În cadrul dezbaterilor asupra propunerii legislative au luat cuvântul domnii 

deputaţi Iulian Iancu, Ioan Bivolaru, Istvan Antal, Constantin Petrea, Alin Rusu, Ioan Silviu 

Lefter, Ioan Cristea, Corneliu Momanu, Marcel Piteiu şi doamnele deputat Aurelia Vasile şi 

Oana Manolescu. 

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

propunerii legislative şi transmiterea avizului favorabil la Comisia juridică, de disciplină şi 

imunităţi, care este sesizată în fond. 

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

dezbatere şi avizare, în procedură de urgenţă, la Comisia pentru politică economică, reformă 

şi privatizare, care este sesizată în fond. 

La lucrările comisiei au fost prezenţi toţi cei 22 de deputaţi membri ai comisiei. 

La solicitarea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, membrii comisiei 

au hotărât, în unanimitate, amânarea examinării proiectului de lege cu o săptămână. 

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

fond pentru reexaminare. 

La lucrările comisiei au fost prezenţi toţi cei 22 de deputaţi membri ai comisiei. 

La şedinţa comisiei a participat, în calitate de invitat, din cadrul Autorităţii 

Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei: doamna Maria Mânicuţă – director general. 

Membrii comisiei au hotărât, în unanimitate, amânarea examinării proiectului de 

lege cu o săptămână deoarece Ministerul Economiei şi Finanţelor nu a fost reprezentat la 

nivel de secretar de stat în cadrul dezbaterilor din comisie. 

Cu proiectul de lege de la punctul 7 al ordinii de zi, comisia a fost sesizată în 

fond. 
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La lucrările comisiei au fost prezenţi toţi cei 22 de deputaţi membri ai comisiei. 

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege au luat cuvântul domnii 

deputaţi Iulian Iancu, Istvan Antal, Constantin Petrea, Ioan Cristea, Corneliu Momanu, Marcel 

Piteiu. 

La dezbaterile asupra proiectului de lege au participat, în calitate de invitaţi, 

specialişti din cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor: domnul Corneliu Condrea – 

director general adjunct, Transgaz Mediaş: domnul Marius Stroia – director şi doamna 

Carmen Iuhas – consilier juridic. 

Membrii comisiei au hotărât, în unanimitate, amânarea examinării proiectului de 

lege cu o săptămână deoarece Ministerul Economiei şi Finanţelor nu a fost reprezentat la 

nivel de secretar de stat în cadrul dezbaterilor din comisie. 

Cu proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.198/2004 

privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcţie de autostrăzi şi drumuri naţionale, 

comisia a fost sesizată pentru aviz la Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, care este 

sesizată în fond. 

La lucrările comisiei au fost prezenţi toţi cei 22 de deputaţi membri ai comisiei. 

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege au luat cuvântul domnii 

deputaţi Iulian Iancu, Ioan Bivolaru, Istvan Antal, Constantin Petrea, Alin Rusu, Ioan Silviu 

Lefter, Ioan Cristea, Corneliu Momanu, Marcel Piteiu şi doamnele deputat Aurelia Vasile şi 

Oana Manolescu. 

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

favorabilă a proiectului de lege cu amendamente admise şi transmiterea avizului la Comisia 

juridică, de disciplină şi imunităţi pentru întocmirea raportului final. 

 

 
 
 

SECRETAR, 
Aurelia Vasile 
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