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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
CAMERA  DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru industrii si servicii 
 
 

           Bucureşti, 29.06.2009 
 

 

 

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
pentru şedinţa din 25 iunie 2009 

 

 

  I. Comisia pentru industrii şi servicii şi-a desfăşurat lucrările în data de 25 

iunie 2009, cu următoarea ordine de zi: 

  1. Comisia de anchetă privind acordul petrolier al Companiei Sterling 

Resources Ltd. în contextul modificării Legii petrolului nr.238/2008 şi a altor acte 

normative.  

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

nr.69/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice (P.L.x 718/2007). 

  3. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 

nr.78/2000 privind omologarea, eliberarea cărţii de identitate şi certificarea autenticităţii 

vehiculelor rutiere în vederea înmatriculării sau înregistrării acestora în România (P.L.x 

279/2009). 

  2. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 

nr.80/2000 privind omologarea şi certificarea produselor şi materialelor de exploatare 

utilizate la vehiculele rutiere, precum şi condiţiile de introducere pe piaţă a acestora (P.L.x 

291/2009). 

  3. Propunere legislativă pentru modificarea OG nr.22/1999 (P.l.x 625/2005). 

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

nr.86/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.22/1999 privind 

administrarea porturilor şi a căilor navigabile, precum şi desfăşurarea activităţilor de 

transport naval în porturi şi pe căi navigabile (P.L.x 763/2007). 

  5. Proiect de Lege privind ratificarea Actelor adoptate la Congresul Uniunii 

Poştale Universale de la Geneva (23 iulie-12 august 2008) (P.L.x 287/2009). 
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  6. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 

nr.99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă (P.L.x 273/2009). 

  7. Diverse 

  

La lucrările comisiei 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.Adomniţei Cristian Mihai – PNL – Secretar 

5. Dep.Marin Mircea – PD-L - Secretar 

6. Dep.Antal Istvan – UDMR 

7. Dep.Balcan Viorel - PSD+PC 

8. Dep.Bode Lucian Nicolae – PD-L 

9. Dep.Bostan Emil – PNL 

10.Dep.Brătianu Matei Radu - PSD+PC 

11.Dep.Burlacu Cristian-Ion – PNL 

12.Dep.Chiriţă Dumitru - PSD+PC 

13.Dep.Dolineaschi Andrei - PSD+PC 

14.Dep.Ionescu George – PD-L 

15.Dep.Jolţa Nicolae – PNL 

16.Dep.Leşe Doru Braşoan – PD-L 

17.Dep.Manolescu Oana – Minorităţi 

18.Dep.Mazilu Constantin - PSD+PC 

19.Dep.Negruţ Clement – PD-L 

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.Olosz Gergely – UDMR 
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II. Şedinţa comisiei din data de 25.06.2009 a fost condusă de domnul 

preşedinte Iulian Iancu, în conformitate cu ordinea de zi şi cu ordinea de zi, care au fost 

aprobate în unanimitate. 

La punctul 1 de pe ordinea de zi, a fost dezbătut Raportul final cu concluziile  

Comisiei de anchetă privind Acordul petrolier al Companiei Sterling Resources Ltd. în 

contextul modificării Legii petrolului nr.238/2008 şi a altor acte normative. 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 27 deputaţi din totalul de 28 deputaţi 

membri ai comisiei. 

  Lucrările comisiei au fost deschise şi s-a semnalat prezenţa în sală în afara 

reprezentanţilor presei, a doamnei Mihaela Petrescu care a declarat că reprezintă 

compania Sterling. 

  În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul doamnele deputat Aurelia Vasile,    

Oana Manolescu şi Diana Tuşa şi domnii deputaţi: Iulian Iancu, Clement Negruţ, Mircea 

Toader, Cristian Boureanu, Cristian Adomniţei, Lucian Bode, Cristian Rizea, Nicuşor 

Păduraru, Doru Braşoan Leşe, Cristian Petrescu, Cornel Pieptea, Matei Brătianu, Alin 

Trăşculescu şi Dumitru Chiriţă.  

În cadrul dezbaterilor, domnul preşedinte Iulian Iancu a prezentat Raportul 

cu concluziile supuse discuţiei, întocmite şi semnate de Comitetul de redactare, votat în 

unanimitate de comisie în data de 17.06.2009.   

Domnul deputat Cristian Adomniţei, care fusese desemnat de Grupul 

Parlamentar PNL, a arătat că nu a participat la şedinţele de redactare a raportului şi ca 

atare nu l-a semnat. Membrii comisiei aparţinând grupurilor parlamentare PD-L, ai 

Minorităţilor Naţionale şi PSD au susţinut unele modificări şi completări punctuale ale 

Raportului. Din partea Grupului Parlamentar UDMR s-a menţionat că nu a participat 

nimeni la redactarea raportului şi s-au formulat unele modificări şi completări, iar din 

partea Grupului Parlamentar PNL s-a menţionat că va fi formulată o opinie separată, spre 

a fi ataşată Raportului.  

Membrii  comisiei au aprobat, cu majoritate de voturi, Raportul supus 

dezbaterii, cu menţiunea că acesta va fi completat cu modificările şi completările 

formulate, la care se va ataşa opinia separată a Grupului Parlamentar PNL, care va trebui 

înaintată până la sfârşitul zilei, pentru înaintarea raportului final la Biroul Permanent al 

Camerei Deputaţilor. S-au abţinut de la vot domnii deputaţi Cristian Adomniţei, Cornel 

Pieptea şi Istvan Antal.  

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

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

La lucrările comisiei au fost prezenţi 27 deputaţi din totalul de 28 deputaţi 

membri ai comisiei. 
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În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege a luat cuvântul domnul 

preşedinte Iulian Iancu. 

Dezbaterile pe articole asupra proiectului de lege au fost amânate pentru 

şedinţa comisiei din data de 01.07.09. 

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 Transporturilor şi Infrastructurii conduşi de domnul 

secretar de stat Anton Marin şi de la Registrul Auto Român. 

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege au luat cuvântul domnii 

deputaţi: Iulian Iancu şi Istvan Antal.  

În urma dezbaterilor asupra proiectului de lege, membrii comisiei au hotărât, 

cu majoritate de voturi, adoptarea proiectului de lege cu amendamente admise şi 

respinse.  

Cu proiectul de lege de la punctul 4 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 Transporturilor şi Infrastructurii conduşi de domnul 

secretar de stat Anton Marin şi de la Registrul Auto Român. 

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege a luat cuvântul domnul 

deputat Iulian Iancu.  

În urma dezbaterilor asupra proiectului de lege, membrii comisiei au hotărât, 

în unanimitate, adoptarea proiectului de lege cu amendamente admise. 

Cu proiectele de lege de la punctele 5 şi 6 ale 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 Transporturilor şi Infrastructurii conduşi de domnul 

secretar de stat Anton Marin. 

Membrii comisiei au hotărât, în unanimitate, amânarea dezbaterii pe 

articole, pentru sesiunea parlamentară din toamnă, la solicitarea Guvernului. 
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Cu proiectul de lege de la punctul 7 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 proiectului de lege a luat cuvântul domnul 

preşedinte Iulian Iancu. 

În urma dezbaterilor asupra proiectului de lege, membrii comisiei au hotărât, 

în unanimitate, adoptarea proiectului de lege în forma propusă de iniţiator. 

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 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 Agriculturii, Pădurilor şi dezvoltării Rurale, a Asociaţiei 

Române a Cărnii şi ai Patronatului Naţional al Viei şi Vinului. 

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege au luat cuvântul domnii 

deputaţi: Iulian Iancu, Mircea Toader şi Istvan Antal.  

În urma dezbaterilor asupra proiectului de lege, membrii comisiei au hotărât, 

în unanimitate, continuarea dezbaterii în sesiunea parlamentară din toamnă, pentru 

punerea de acord a acestei legi cadru privind serviciile de piaţă cu propunerea legislativă 

specifică comercializării produselor agro-alimentare, cu care a fost sesizată în fond 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice.   

La lucrările comisiei au fost prezenţi 27 deputaţi din totalul de 28 deputaţi 

membri ai comisiei. 

Ordinea de zi fiind epuizată, domnul preşedinte Iulian Iancu declară închise  

lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii. 

 

 

 

PREŞEDINTE, 
Iulian Iancu 
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