PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
Comisia pentru industrii si servicii

Bucureşti, 09.03.2009

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI
pentru şedinţele din 3, 4 şi 5 martie 2009

I. Comisia pentru industrii şi servicii şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 3, 4
şi 5 martie 2009, cu următoarea ordine de zi:
1. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.116/2008 pentru modificarea alin.(2) şi (4) ale art.6 din Ordonanţa 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 49/2009).
2. Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.128/2008 privind unele măsuri de reorganizare a sectorului energetic prin preluarea de
către Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" S.A. a unor pachete de acţiuni (P.L.x 112/2009).
3. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.117/2008 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a
unor cantităţi de combustibili pentru unele centrale electrice şi termice aflate în
coordonarea Ministerului Economiei şi Finanţelor, Autorităţii pentru Valorificarea Activelor
Statului şi a Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, precum şi prorogarea
termenului prevăzut la art.1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.136/2007 privind
aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităţi de
combustibil pentru Societatea Comercială ,,Termoelectrica"- S.A., Societatea Comercială
,,Electrocentrale" Bucureşti - S.A., Societatea Comercială ,,Electrocentrale" Galaţi - S.A.,
Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare - Sucursala ,,ROMAG-TERMO", Societatea
Comercială ,,Complexul Energetic Rovinari"- S.A., Societatea Comercială ,,Complexul
Energetic Turceni"- S.A., Societatea Comercială ,,Complexul Energetic Craiova"- S.A. şi
pentru centralele termice şi electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor
judeţene şi locale (P.L.x 54/2009).
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4. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.109/2008 privind acordarea de ajutor de stat individual având ca obiectiv dezvoltarea
regională (P.L.x 42/2009).
5. Propunere legislativă privind protecţia consumatorilor care achiziţionează
produse prin intermediul internetului (P.l.x 519/2008).
6. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.25/2008
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.196/2005
privind Fondul pentru mediu (P.L.x 687/2008).
7. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.69/2008

privind

actualizarea

SocietateaComercială

"Fondul

participaţiei

la

capitalul

social

la

Societatea

Proprietatea"-S.A.

deţinute

de

Naţională

"Nuclearelectrica"-S.A. (P.L.x 601/2008).
8. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
175/2008 privind înlocuirea referirilor la "Grupul nr.1" din Centrala Termoelectrică Mintia Deva, cu referirile la "Grupul 4" din Centrala Termoelectrică Mintia - Deva, în vederea
executării lucrărilor de reabilitare aprobate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr.214/2000 privind unele măsuri pentru execuţia lucrărilor de reabilitare a Grupului nr.1
din Centrala Termoelectrică Mintia - Deva (P.L.x 101/2009).
9. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.205/2008 privind plata costurilor naţionale de participare la proiectele din cadrul
Programului de cooperare tehnică cu Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică
(AIEA) (P.L.x 128/2009).
10. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.190/2008 privind efectuarea plăţii contribuţiei României la Fondul de Cercetare pentru
Cărbune şi Oţel (P.L.x 127/2009).
11. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.122/2008 privind aprobarea participării României, în calitate de ,,ţară parteneră" la
manifestarea expoziţională internaţională cu specific de turism ,,Caravan Motor Turism
Stuttgart" în perioada 17-25 ianuarie 2009 (P.L.x 59/2009).
12. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.157/2008 pentru reglementarea unor măsuri privind datoria publică în scopul aplicării
art.14 din Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.64/2007 privind datoria publică (P.L.x
121/2009).
13. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.169/2008 privind majorarea contribuţiei României la realizarea investiţiilor finanţate prin
împrumutul extern acordat de Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin
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Acordul de împrumut pentru finanţarea "Proiectului de modernizare a reţelei energetice
feroviare" (P.L.x 124/2009).
14. Propunere legislativă de modificare a Ordonanţei de Urgenţă nr.110 din
21/12/2006 privind modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal
(P.l.x 448/2008).
15. Propunere legislativă pentru abrogarea Capitolului

II1 din Legea

nr.571/2003 privind Codul fiscal (P.l.x 442/2008).
16. Propunere legislativă de modificare şi completarea Anexei 4.1 la Titlul
VII "Accize şi alte taxe speciale" din Ordonanţa de Urgenţă nr.110/2006 pentru
modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal (P.l.x 447/2008).
17. Proiect de Lege pentru abrogarea art.2141 – 2143din Legea nr.571/2003
privind Codul fiscal (P.L.x 380/2008).
18. Proiect de Lege pentru abrogarea Capitolului II1 al Titlului VII din Legea
nr.571/2003 privind Codul fiscal (P.L.x 386/2008).
Ordinea de zi suplimentară
1. Propunere legislativă privind stimularea investiţiilor (P.l.x 500/2008).
2. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.85/2008 privind stimularea investiţiilor (P.L.x 603/2008).
La lucrările comisiei din 3 martie 2008 au fost prezenţi:
1. Dep.Iancu Iulian – PSD+PC – Preşedinte
2. Dep.Boureanu Cristian Alexandru – PD-L – Vicepreşedinte
3. Dep.Negoiţă Robert Sorin - PSD+PC – Vicepreşedinte
4. Dep.Marin Mircea – PD-L - Secretar
5. Dep.Antal Istvan – UDMR
6. Dep.Balcan Viorel - PSD+PC
7. Dep.Bode Lucian Nicolae – PD-L
8. Dep.Bostan Emil – PNL
9. Dep.Brătianu Matei Radu - PSD+PC
10.Dep.Burlacu Cristian-Ion – PNL
11.Dep.Chiriţă Dumitru - PSD+PC
12.Dep.Dolineaschi Andrei - PSD+PC
13.Dep.Ionescu George – PD-L
14.Dep.Jolţa Nicolae – PNL
15.Dep.Leşe Doru Braşoan – PD-L
16.Dep.Manolescu Oana – Minorităţi
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17.Dep.Mazilu Constantin - PSD+PC
18.Dep.Negruţ Clement – PD-L
19.Dep.Olosz Gergely – UDMR
20.Dep.Păduraru Nicuşor – PD-L
21.Dep.Petrescu Cristian – PD-L
22.Dep.Pieptea Cornel – PNL
23.Dep.Rizea Cristian - PSD+PC
24.Dep.Toader Mircea-Nicu – PD-L
25.Dep.Trăşculescu Alin Silviu – PD-L
26.Dep.Tuşa Adriana Diana – PNL
27.Dep.Vasile Aurelia – PSD+PC
La lucrările comisiei au fost absenţi:
1. Dep. Adomniţei Cristian Mihai – PNL – Secretar
La lucrările comisiei din 4 martie 2008 au fost prezenţi:
1. Dep.Iancu Iulian – PSD+PC – Preşedinte
2. Dep.Boureanu Cristian Alexandru – PD-L – Vicepreşedinte
3. Dep.Negoiţă Robert Sorin - PSD+PC – Vicepreşedinte
4. Dep.Marin Mircea – PD-L - Secretar
5. Dep.Antal Istvan – UDMR
6. Dep.Balcan Viorel - PSD+PC
7. Dep.Bode Lucian Nicolae – PD-L
8. Dep.Bostan Emil – PNL
9. Dep.Brătianu Matei Radu - PSD+PC
10.Dep.Burlacu Cristian-Ion – PNL
11.Dep.Chiriţă Dumitru - PSD+PC
12.Dep.Dolineaschi Andrei - PSD+PC
13.Dep.Ionescu George – PD-L
14.Dep.Jolţa Nicolae – PNL
15.Dep.Leşe Doru Braşoan – PD-L
16.Dep.Manolescu Oana – Minorităţi
17.Dep.Mazilu Constantin - PSD+PC
18.Dep.Negruţ Clement – PD-L
19.Dep.Păduraru Nicuşor – PD-L
20.Dep.Petrescu Cristian – PD-L
21.Dep.Pieptea Cornel – PNL
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22.Dep.Rizea Cristian - PSD+PC
23.Dep.Toader Mircea-Nicu – PD-L
24.Dep.Trăşculescu Alin Silviu – PD-L
25.Dep.Tuşa Adriana Diana – PNL
26.Dep.Vasile Aurelia – PSD+PC
La lucrările comisiei au fost absenţi:
1. Dep.Adomniţei Cristian Mihai – PNL – Secretar
2. Dep.Olosz Gergely – UDMR
La lucrările comisiei din 5 martie 2008 au fost prezenţi:
1. Dep.Iancu Iulian – PSD+PC – Preşedinte
2. Dep.Boureanu Cristian Alexandru – PD-L – Vicepreşedinte
3. Dep.Negoiţă Robert Sorin - PSD+PC – Vicepreşedinte
4. Dep.Marin Mircea – PD-L - Secretar
5. Dep.Antal Istvan – UDMR
6. Dep.Balcan Viorel - PSD+PC
7. Dep.Bode Lucian Nicolae – PD-L
8. Dep.Bostan Emil – PNL
9. Dep.Brătianu Matei Radu - PSD+PC
10.Dep.Burlacu Cristian-Ion – PNL
11.Dep.Chiriţă Dumitru - PSD+PC
12.Dep.Dolineaschi Andrei - PSD+PC
13.Dep.Ionescu George – PD-L
14.Dep.Jolţa Nicolae – PNL
15.Dep.Leşe Doru Braşoan – PD-L
16.Dep.Manolescu Oana – Minorităţi
17.Dep.Mazilu Constantin - PSD+PC
18.Dep.Negruţ Clement – PD-L
19.Dep.Păduraru Nicuşor – PD-L
20.Dep.Petrescu Cristian – PD-L
21.Dep.Pieptea Cornel – PNL
22.Dep.Rizea Cristian - PSD+PC
23.Dep.Toader Mircea-Nicu – PD-L
24.Dep.Trăşculescu Alin Silviu – PD-L
25.Dep.Tuşa Adriana Diana – PNL
26.Dep.Vasile Aurelia – PSD+PC
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La lucrările comisiei au fost absenţi:
1. Dep.Adomniţei Cristian Mihai – PNL – Secretar
2. Dep.Olosz Gergely – UDMR
II.
Şedinţele comisiei din data de 3, 4 şi 5 martie 2009 au fost conduse de
domnul preşedinte Iulian Iancu, în conformitate cu ordinea de zi, care a fost aprobată în
unanimitate.
Cu proiectul de lege de la punctul 1 al ordinii de zi, comisia a fost sesizată
pentru dezbatere şi avizare la Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare.
La lucrările comisiei au fost prezenţi 27 deputaţi din totalul de 28 deputaţi
membri ai comisiei.
La dezbaterile asupra proiectului de lege au participat, în calitate de invitaţi,
specialişti din cadrul Ministerului Economiei: domnul Alexandru Săndulescu – director
general, precum şi de la Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, doamna
Cristiana Gociu – director general şi domnul Andi Petrişor Gaiu – vicepreşedinte.
În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege au luat cuvântul domnii
deputaţi: Iulian Iancu, Mircea Marin, Matei Brătianu, Viorel Balcan, Dumitru Chiriţă, Lucian
Bode, Doru Braşoan Leşe, Alin Trăşculescu, Gergely Olosz, Istvan Antal, Cristian
Burlacu, Emil Bostan, Nicolae Jolţa, Cornel Pieptea, Mircea Toader, Clement Negruţ,
George Ionescu, Cristian Petrescu, precum şi doamna deputat Aurelia Vasile.
În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, în unanimitate, avizarea
favorabilă a proiectului de lege.
Cu proiectul de lege de la punctul 2 al ordinii de zi, comisia a fost sesizată
spre dezbatere şi avizare la Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare.
La lucrările comisiei au fost prezenţi 27 deputaţi din totalul de 28 deputaţi
membri ai comisiei.
La dezbaterile asupra proiectului de lege au participat, în calitate de invitaţi,
specialişti din cadrul Ministerului Economiei: domnul Alexandru Săndulescu – director
general, de la Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului: doamna Cristiana Gociu
– director general şi domnul Andi Petrişor Gaiu – vicepreşedinte, de la Electrica S.A.:
domnul Dan Stancu – şef serviciu şi Dumitru Federenciuc consilier, de la Hidroelectrica
S.A.: domnul George Asan – director furnizare.
În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege au luat cuvântul domnii
deputaţi: Iulian Iancu, Mircea Marin, Matei Brătianu, Viorel Balcan, Dumitru Chiriţă, Lucian
Bode, Doru Braşoan Leşe, Alin Trăşculescu, Gergely Olosz, Istvan Antal, Cristian
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Burlacu, Emil Bostan, Nicolae Jolţa, Cornel Pieptea, Mircea Toader, Clement Negruţ,
George Ionescu, Cristian Petrescu, precum şi doamna deputat Aurelia Vasile.
În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi,
respingerea proiectului de lege.
Cu proiectul de lege de la punctul 3 al ordinii de zi, comisia a fost sesizată
pentru dezbatere în fond.
La lucrările comisiei au fost prezenţi 27 deputaţi din totalul de 28 deputaţi
membri ai comisiei.
La dezbaterile asupra proiectului de lege au participat, în calitate de invitaţi,
specialişti din cadrul Ministerului Economiei: domnul Alexandru Săndulescu – director
general, precum şi de la Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat: domnul Daniel
Ionescu – secretar general.
În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege au luat cuvântul domnii
deputaţi: Iulian Iancu, Mircea Marin, Matei Brătianu, Viorel Balcan, Dumitru Chiriţă, Lucian
Bode, Doru Braşoan Leşe, Alin Trăşculescu, Gergely Olosz, Istvan Antal, Cristian
Burlacu, Emil Bostan, Nicolae Jolţa, Cornel Pieptea, Mircea Toader, Clement Negruţ,
George Ionescu, Cristian Petrescu, precum şi doamna deputat 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 4 al ordinii de zi, comisia a fost sesizată
spre dezbatere şi avizare la Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare.
La lucrările comisiei au fost prezenţi 27 deputaţi din totalul de 28 deputaţi
membri ai comisiei.
La dezbaterile asupra proiectului de lege au participat, în calitate de invitaţi,
specialişti din cadrul Ministerului Economiei: domnul Alexandru Săndulescu – director
general, de la Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului: doamna Cristiana Gociu
– director general şi domnul Andi Petrişor Gaiu – vicepreşedinte, precum şi de la
Ministerul Finanţelor Publice: doamna Irina Avram – şef serviciu.
În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege au luat cuvântul domnii
deputaţi: Iulian Iancu, Mircea Marin, Matei Brătianu, Viorel Balcan, Dumitru Chiriţă, Lucian
Bode, Doru Braşoan Leşe, Alin Trăşculescu, Gergely Olosz, Istvan Antal, Cristian
Burlacu, Emil Bostan, Nicolae Jolţa, Cornel Pieptea, Mircea Toader, Clement Negruţ,
George Ionescu, Cristian Petrescu, precum şi doamna deputat Aurelia Vasile.
Membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, amânarea cu o
săptămână a dezbaterilor asupra proiectului de lege şi examinarea la nivelul colectivului
de raportori a prevederilor din contractul de acordare a ajutorului de stat, precum şi
stadiul de realizare a acestuia.
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Cu propunerea legislativă de la punctul 5 al ordinii de zi, comisia a fost
sesizată pentru dezbatere în fond.
La lucrările comisiei au fost prezenţi 27 deputaţi din totalul de 28 deputaţi
membri ai comisiei.
În cadrul dezbaterilor asupra propunerii legislative au luat cuvântul domnii
deputaţi: Iulian Iancu, Mircea Marin, Matei Brătianu, Viorel Balcan, Dumitru Chiriţă, Lucian
Bode, Doru Braşoan Leşe, Alin Trăşculescu, Gergely Olosz, Istvan Antal, Cristian
Burlacu, Emil Bostan, Nicolae Jolţa, Cornel Pieptea, Mircea Toader, Clement Negruţ,
George Ionescu, Cristian Petrescu, precum şi doamna deputat Aurelia Vasile.
În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, în unanimitate, să
propună plenului Camerei Deputaţilor respingerea propunerii legislative întrucât nu mai
este susţinută de către iniţiator.
Cu proiectul de lege de la punctul 6 al ordinii de zi, comisia a fost sesizată
spre dezbatere şi avizare la Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului
şi echilibru ecologic.
La lucrările comisiei au fost prezenţi 27 deputaţi din totalul de 28 deputaţi
membri ai comisiei.
La dezbaterile asupra proiectului de lege au participat, în calitate de invitaţi,
specialişti din cadrul Autorităţii pentru Fondul de Mediu: domnul Cornel Brezuică –
director şi doamna Claudia Cojocaru – şef serviciu juridic.
În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege au luat cuvântul domnii
deputaţi: Iulian Iancu, Mircea Marin, Matei Brătianu, Viorel Balcan, Dumitru Chiriţă, Lucian
Bode, Doru Braşoan Leşe, Alin Trăşculescu, Gergely Olosz, Istvan Antal, Cristian
Burlacu, Emil Bostan, Nicolae Jolţa, Cornel Pieptea, Mircea Toader, Clement Negruţ,
George Ionescu, Cristian Petrescu, precum şi doamna deputat Aurelia Vasile.
În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi,
avizarea favorabilă a proiectului de lege, cu amendamente admise.
Cu proiectul de lege de la punctul 7 al ordinii de zi, comisia a fost sesizată
spre dezbatere şi avizare la Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare.
La lucrările comisiei au fost prezenţi 26 deputaţi din totalul de 28 deputaţi
membri ai comisiei.
La dezbaterile asupra proiectului de lege au participat, în calitate de invitaţi,
specialişti din cadrul Ministerului Finanţelor Publice sub conducerea doamnei Graţiela
Iordache – secretar de stat, precum şi de la Ministerul Economiei şi anume domnul
Alexandru Săndulescu – director general, doamna Magdalena Niculescu – director
general adjunct, doamna Mihaela Lazea – director general adjunct, domnul Aure Mitu –
director, doamna Gabriela Pîrvu – consilier şi domnul Ion Capotă – consilier.
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În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege au luat cuvântul domnii
deputaţi: Iulian Iancu, Mircea Marin, Nicuşor Păduraru, Cristian Petrescu, George
Ionescu, Doru Braşoan Leşe, Viorel Balcan, Constantin Mazilu, Matei Brătianu, Cornel
Pieptea, Emil Bostan, precum şi doamnele deputat Aurelia Vasile, Diana Tuşa şi Oana
Manolescu.
În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, să
propună plenului Camerei Deputaţilor respingerea proiectului de lege.
Cu proiectul de lege de la punctul 8 al ordinii de zi, comisia a fost sesizată
pentru dezbatere în fond.
La lucrările comisiei au fost prezenţi 26 deputaţi din totalul de 28 deputaţi
membri ai comisiei.
La dezbaterile asupra proiectului de lege au participat, în calitate de invitaţi,
specialişti din cadrul Ministerului Finanţelor Publice sub conducerea doamnei Graţiela
Iordache – secretar de stat, precum şi de la Ministerul Economiei şi anume domnul
Alexandru Săndulescu – director general, doamna Magdalena Niculescu – director
general adjunct, doamna Mihaela Lazea – director general adjunct, domnul Aure Mitu –
director, doamna Gabriela Pîrvu – consilier şi domnul Ion Capotă – consilier.
În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege au luat cuvântul domnii
deputaţi: Iulian Iancu, Mircea Marin, Nicuşor Păduraru, Cristian Petrescu, George
Ionescu, Doru Braşoan Leşe, Viorel Balcan, Constantin Mazilu, Matei Brătianu, Cornel
Pieptea, Emil Bostan, precum şi doamnele deputat Aurelia Vasile, Diana Tuşa şi Oana
Manolescu.
În urma dezbaterilor asupra proiectului de lege membrii comisiei au hotărât,
în unanimitate, să propună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de lege.
Cu proiectul de lege de la punctul 9 al ordinii de zi, comisia a fost sesizată
spre dezbatere şi avizare la Comisia pentru buget, finanţe şi bănci.
La lucrările comisiei au fost prezenţi 26 deputaţi din totalul de 28 deputaţi
membri ai comisiei.
La dezbaterile asupra proiectului de lege au participat, în calitate de invitaţi,
specialişti din cadrul Ministerului Finanţelor Publice sub conducerea doamnei Graţiela
Iordache – secretar de stat, precum şi de la Ministerul Economiei şi anume domnul
Alexandru Săndulescu – director general, doamna Magdalena Niculescu – director
general adjunct, doamna Mihaela Lazea – director general adjunct, domnul Aure Mitu –
director, doamna Gabriela Pîrvu – consilier şi domnul Ion Capotă – consilier.
În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege au luat cuvântul domnii
deputaţi: Iulian Iancu, Mircea Marin, Nicuşor Păduraru, Cristian Petrescu, George
Ionescu, Doru Braşoan Leşe, Viorel Balcan, Constantin Mazilu, Matei Brătianu, Cornel
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Pieptea, Emil Bostan, precum şi doamnele deputat Aurelia Vasile, Diana Tuşa şi Oana
Manolescu.
În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, în unanimitate, avizarea
favorabilă a proiectului de lege.
Cu proiectul de lege de la punctul 10 al ordinii de zi, comisia a fost sesizată
spre dezbatere şi avizare la Comisia pentru buget, finanţe şi bănci.
La lucrările comisiei au fost prezenţi 26 deputaţi din totalul de 28 deputaţi
membri ai comisiei.
La dezbaterile asupra proiectului de lege au participat, în calitate de invitaţi,
specialişti din cadrul Ministerului Finanţelor Publice sub conducerea doamnei Graţiela
Iordache – secretar de stat, precum şi de la Ministerul Economiei şi anume domnul
Alexandru Săndulescu – director general, doamna Magdalena Niculescu – director
general adjunct, doamna Mihaela Lazea – director general adjunct, domnul Aure Mitu –
director, doamna Gabriela Pîrvu – consilier şi domnul Ion Capotă – consilier.
În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege au luat cuvântul domnii
deputaţi: Iulian Iancu, Mircea Marin, Nicuşor Păduraru, Cristian Petrescu, George
Ionescu, Doru Braşoan Leşe, Viorel Balcan, Constantin Mazilu, Matei Brătianu, Cornel
Pieptea, Emil Bostan, precum şi doamnele deputat Aurelia Vasile, Diana Tuşa şi Oana
Manolescu.
În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, în unanimitate, avizarea
favorabilă a proiectului de lege.
Cu proiectul de lege de la punctul 11 al ordinii de zi, comisia a fost sesizată
pentru dezbatere în fond.
La lucrările comisiei au fost prezenţi 26 deputaţi din totalul de 28 deputaţi
membri ai comisiei.
La dezbaterile asupra proiectului de lege au participat, în calitate de invitaţi,
specialişti din cadrul Ministerului Finanţelor Publice sub conducerea doamnei Graţiela
Iordache – secretar de stat, precum şi din cadrul Ministerului Turismului: domnul Corneliu
Popovici – secretar de stat.
În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege au luat cuvântul domnii
deputaţi: Iulian Iancu, Mircea Marin, Nicuşor Păduraru, Cristian Petrescu, George
Ionescu, Doru Braşoan Leşe, Viorel Balcan, Constantin Mazilu, Matei Brătianu, Cornel
Pieptea, Emil Bostan, precum şi doamnele deputat Aurelia Vasile, Diana Tuşa şi Oana
Manolescu.
În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, în unanimitate, să
propună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de lege.
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Cu proiectul de lege de la punctul 12 al ordinii de zi, comisia a fost sesizată
spre dezbatere şi avizare la Comisia pentru buget, finanţe şi bănci.
La lucrările comisiei au fost prezenţi 26 deputaţi din totalul de 28 deputaţi
membri ai comisiei.
La dezbaterile asupra proiectului de lege au participat, în calitate de invitaţi,
specialişti din cadrul Ministerului Finanţelor Publice sub conducerea doamnei Graţiela
Iordache – secretar de stat, precum şi de la Ministerul Economiei şi anume domnul
Alexandru Săndulescu – director general, doamna Magdalena Niculescu – director
general adjunct, doamna Mihaela Lazea – director general adjunct, domnul Aure Mitu –
director, doamna Gabriela Pîrvu – consilier şi domnul Ion Capotă – consilier.
În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege au luat cuvântul domnii
deputaţi: Iulian Iancu, Mircea Marin, Nicuşor Păduraru, Cristian Petrescu, George
Ionescu, Doru Braşoan Leşe, Viorel Balcan, Constantin Mazilu, Matei Brătianu, Cornel
Pieptea, Emil Bostan, precum şi doamnele deputat Aurelia Vasile, Diana Tuşa şi Oana
Manolescu.
În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, în unanimitate, avizarea
favorabilă a proiectului de lege.
Cu proiectul de lege de la punctul 13 al ordinii de zi, comisia a fost sesizată
spre dezbatere şi avizare la Comisia pentru buget, finanţe şi bănci.
La lucrările comisiei au fost prezenţi 26 deputaţi din totalul de 28 deputaţi
membri ai comisiei.
La dezbaterile asupra proiectului de lege au participat, în calitate de invitaţi,
specialişti din cadrul Ministerului Finanţelor Publice sub conducerea doamnei Graţiela
Iordache – secretar de stat.
În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege au luat cuvântul domnii
deputaţi: Iulian Iancu, Mircea Marin, Nicuşor Păduraru, Cristian Petrescu, George
Ionescu, Doru Braşoan Leşe, Viorel Balcan, Constantin Mazilu, Matei Brătianu, Cornel
Pieptea, Emil Bostan, precum şi doamnele deputat Aurelia Vasile, Diana Tuşa şi Oana
Manolescu.
În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, în unanimitate, avizarea
favorabilă a proiectului de lege.
Cu iniţiativele legislative de la punctele 14, 15, 16, 17 şi 18 comisia a fost
sesizată spre dezbatere în fond.
La lucrările comisiei au fost prezenţi 26 deputaţi din totalul de 28 deputaţi
membri ai comisiei.

11

La dezbaterile asupra proiectului de lege au participat, în calitate de invitaţi,
specialişti din cadrul Ministerului Finanţelor Publice sub conducerea doamnei Graţiela
Iordache – secretar de stat.
În cadrul dezbaterilor asupra iniţiativel legislative au luat cuvântul domnii
deputaţi: Iulian Iancu, Mircea Marin, Nicuşor Păduraru, Cristian Petrescu, George
Ionescu, Doru Braşoan Leşe, Viorel Balcan, Constantin Mazilu, Matei Brătianu, Cornel
Pieptea, Emil Bostan, precum şi doamnele deputat Aurelia Vasile, Diana Tuşa şi Oana
Manolescu.
În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, în unanimitate, să
propună plenului Camerei Deputaţilor respingerea iniţiativelor legislative întrucât în
prezent sunt lipsite de obiect de reglementare.
Cu iniţiativele legislative de la punctul 1 şi 2 al ordinii de zi suplimentară,
comisia a fost sesizată spre dezbatere şi avizare la Comisia pentru politică economică,
reformă şi privatizare.
La lucrările comisiei au fost prezenţi 26 deputaţi din totalul de 28 deputaţi
membri ai comisiei.
La dezbaterile asupra celor două iniţiative au participat, în calitate de invitaţi,
specialişti din cadrul Ministerului Finanţelor Publice sub conducerea doamnei Graţiela
Iordache – secretar de stat, precum şi de la Ministerul Economiei şi anume domnul
Alexandru Săndulescu – director general, doamna Magdalena Niculescu – director
general adjunct, doamna Mihaela Lazea – director general adjunct, domnul Aure Mitu –
director, doamna Gabriela Pîrvu – consilier şi domnul Ion Capotă – consilier.
În cadrul dezbaterilor asupra celor două iniţiative legislative au luat cuvântul
domnii deputaţi: Iulian Iancu, Mircea Marin, Nicuşor Păduraru, Cristian Petrescu, George
Ionescu, Doru Braşoan Leşe, Viorel Balcan, Constantin Mazilu, Matei Brătianu, Cornel
Pieptea, Emil Bostan, precum şi doamnele deputat Aurelia Vasile, Diana Tuşa şi Oana
Manolescu.
În urma dezbaterii, membrii comisiei au hotărât, în unanimitate, să respingă
propunerea legislativă privind stimularea investiţiilor şi să avizeze favorabil proiectul de
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.85/2008 privind stimularea
investiţiilor.
Ordinea de zi fiind epuizată, domnul preşedinte Iulian Iancu declară închise
lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii.

SECRETAR,
Mircea Marin
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