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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
CAMERA  DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru industrii si servicii 
       

 

    Bucureşti,13.12.2010 
SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 

pentru şedinţa comisiei din săptămâna 6 - 9 decembrie  2010 
 

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

zilele de 7, 8 şi 9 decembrie  2010, cu următoarea ordine de zi: 

1.  Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

minelor nr.85/2003 (P.L.x 549/2009). 

2. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.190/2000 privind regimul metalelor 

preţioase şi pietrelor preţioase în România (P.L.x 445/2010). 

3. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.101/2010 pentru ratificarea Protocolului, semnat la Chişinău la 

5 noiembrie 2010, pentru amendarea Acordului între Guvernul României şi 

Guvernul Republicii Moldova cu privire la principiile colaborării în domeniul 

transportului feroviar, încheiat la Chişinău la 21 februarie 1995 (P.L.x 

675/2010). 

4. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor (P.L.x 728/2010). 

5. Proiect de Lege privind procedura colectării debitelor (P.L.x 

691/2010). 

6. Proiect de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.86/2010 pentru modificarea şi completarea 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 680/2010). 

  7. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.82/2010 pentru modificarea art.7 alin.(1) pct.2 subpct.2.1 din 
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Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, precum şi pentru modificarea art.III 

din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.58/2010 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal şi alte măsuri financiar -

fiscale (P.L.x 661/2010). 

8.  Propunere legislativă privind taxa de solidaritate (P.L.x 

688/2010). 

9. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.90/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.31/1990 

privind societăţile comerciale (P.L.x 711/2010). 

10.  Diverse.  

La lucrările comisiei din 7, 8 şi 9 decembrie 2010 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.Adomniţei Cristian Mihai – PNL – Secretar 

6. Dep.Balcan Viorel – PD-L 

7. Dep.Bostan Emil – Independent 

8. Dep.Brătianu Matei Radu - PSD+PC 

           9. Dep.Chiriţă Dumitru - PSD+PC 

   10. Dep.Dolineaschi Andrei - PSD+PC 

           11. Dep.Ionescu George – PD-L 

   12. Dep.Jolţa Nicolae – PNL 

   13. Dep.Leşe Doru Braşoan – PD-L 

   14. Dep.Manolescu Oana – Minorităţi 

    15. Dep.Mazilu Constantin - Independent 

    16. Dep.Negruţ Clement – PD-L 

 17. Dep.Păduraru Nicuşor – PD-L 

                       18. Dep.Petrescu Cristian – PD-L 

 19. Dep.Rizea Cristian - PSD+PC 

 20. Dep.Roman Gheorghe – PD-L 

 21. Dep.Toader Mircea-Nicu – PD-L 

 22. Dep.Trăşculescu Alin Silviu – PD-L 



 3

    23. Dep. Ţîmpău Radu Bogdan – PNL 

 

La lucrările şedinţei au lipsit: 

1. Dep.Antal Istvan – UDMR 

2. Dep.Olosz Gergely – UDMR 

 

II Şedinţa comisiei din data de 7.12.2010 a fost condusă de 

domnul preşedinte de şedinţă Cristian Boureanu, 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 în fond. 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 23 deputaţi din totalul de 25 

deputaţi membri ai comisiei. 

La lucrările şedinţei au participat, în calitate de invitaţi, 

reprezentanţi ai Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional sub conducerea 

domnului secretar de stat Vasile Timiş, ai Ministerului Finanţelor Publice şi ai 

Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale sub conducerea domnului 

preşedinte Alexandru Pătruţi.  

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege au luat cuvântul 

domnii  deputaţi: Robert Negoiţă şi Cristian Boureanu.  

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât amânarea 

dezbaterii asupra proiectului de lege pentru definitivarea amendamentelor. 

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

fost sesizată în fond. 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 23 deputaţi din totalul de 25 

deputaţi membri ai comisiei. 

La lucrările şedinţei au participat, în calitate de invitaţi, 

reprezentanţi ai Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Consumatorului şi ai 

Patronatului Bijutierilor din România sub conducerea domnului preşedinte Karl 

Heinz. 

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege au luat cuvântul 

domnii  deputaţi: Cristian Boureanu, Mircea Toader şi Nicuşor Păduraru.  
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În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât amânarea 

dezbaterii asupra proiectului de lege cu o săptămână pentru primirea 

punctului de vedere al Băncii Naţionale a României şi definitivarea 

amendamentelor. 

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

fost sesizată în fond. 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 23 deputaţi din totalul de 25 

deputaţi membri ai comisiei. 

La lucrările şedinţei au participat, în calitate de invitaţi, 

reprezentanţi ai Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii sub conducerea 

domnului secretar de stat Eusebiu Pistru. 

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege a luat cuvântul 

domnul  deputat Cristian Boureanu.  

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât în unanimitate 

adoptarea proiectului de lege în forma prezentată de iniţiator. 

Cu proiectul de lege de la punctul 4 al ordinii de zi, comisia a 

fost sesizată pentru aviz la Comisia pentru apărare, ordine publică şi 

siguranţă naţională.. 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 23 deputaţi din totalul de 25 

deputaţi membri ai comisiei. 

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege a luat cuvântul 

domnul  deputat Cristian Boureanu.  

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât în unanimitate 

avizarea favorabilă a proiectului de lege cu un amendament admis. 

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

fost sesizată pentru aviz la Comisia pentru buget, finanţe şi bănci. 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 23 deputaţi din totalul de 25 

deputaţi membri ai comisiei. 

La lucrările şedinţei au participat, în calitate de invitaţi, 

reprezentanţi ai Agenţiei Naţionale pentru Administrare Fiscală.  

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege a luat cuvântul 

domnul  deputat Cristian Boureanu.  
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În urma dezbaterii membrii comisiei au hotărât continuarea 

dezbaterii peste o săptămână. 

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

fost sesizată pentru aviz la Comisia pentru muncă şi protecţie socială. 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 23 deputaţi din totalul de 25 

deputaţi membri ai comisiei. 

La lucrările şedinţei au participat, în calitate de invitaţi, 

reprezentanţi ai Ministerului Administraţiei şi Internelor.  

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege au luat cuvântul 

domnii  deputaţi: Nicuşor Păduraru şi Cristian Boureanu. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât cu majoritate 

de voturi avizarea favorabilă pentru adoptarea proiectului de lege în forma 

prezentată de iniţiator. 

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

fost sesizată pentru aviz la Comisia pentru buget, finanţe şi bănci. 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 23 deputaţi din totalul de 25 

deputaţi membri ai comisiei. 

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege a luat cuvântul 

domnul  deputat Cristian Boureanu. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât cu majoritate 

de voturi avizarea favorabilă a proiectului de lege în forma adoptată de Senat. 

Cu propunerea legislativă de la punctul 8 de pe ordinea de zi, 

comisia a fost sesizată pentru aviz la Comisia pentru buget, finanţe şi bănci. 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 23 deputaţi din totalul de 25 

deputaţi membri ai comisiei. 

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege a luat cuvântul 

domnul  deputat Cristian Boureanu. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât în unanimitate 

respingerea propunerii legislative.   

Cu proiectul de lege de la punctul 9 de pe ordinea de zi, comisia 

a fost sesizată pentru aviz la Comisia pentru politici economice, reformă şi 

privatizare şi la Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi. 
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La lucrările comisiei au fost prezenţi 23 deputaţi din totalul de 25 

deputaţi membri ai comisiei. 

La lucrările şedinţei au participat, în calitate de invitaţi, 

reprezentanţi ai Agenţiei Naţionale pentru Administrare Fiscală.  

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege a luat cuvântul 

domnul  deputat Cristian Boureanu. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât în unanimitate  

avizarea favorabilă a proiectului de lege în forma adoptată de Senat.   

Şedinţele comisiei din datele de 8 şi 9 decembrie 2010 au avut 

loc la nivel de raportori. 

 
 

PREŞEDINTE, 
Iulian Iancu 
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