PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
Comisia pentru industrii si servicii

Bucureşti, 27.02.2012
SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI
din săptămâna 20 - 23 februarie 2012

I. Comisia pentru industrii şi servicii şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 21,
22 şi 23 februarie 2012 cu următoarea ordine de zi:
1. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi
Guvernul Republicii Slovenia privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate, semnat
la Bucureşti la 29 iunie 2011 (P.L.x 778/2011).
2. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului de Liber Schimb între
Uniunea Europeană şi Statele Membre ale acesteia, pe de o parte, şi Republica Coreea,
pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 6 octombrie 2010 (P.L.x 781/2011).
3. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.111/2011 privind comunicaţiile electronice (P.L.x 1/2012).
4. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.13/2008 pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor comunitare de utilităţi
publice nr.51/2006 şi a Legii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare
nr.241/2006 (P.L.x 248/2008).
5. Diverse.
La lucrările comisiei din 21, 22 şi 23 februarie au fost prezenţi:
1. Dep.Bostan Emil – Progresist – Vicepreşedinte
2. Dep.Trăşculescu Alin Silviu – PD-L – Vicepreşedinte
3. Dep.Marin Mircea – PD-L – Secretar
4. Dep.Antal Istvan – UDMR
5. Dep.Balcan Viorel – PD-L
6. Dep.Boureanu Cristian Alexandru – PD-L
7. Dep.Ionescu George – PD-L
8. Dep.Jolţa Nicolae – PD-L
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9. Dep. Leşe Doru Braşoan – PD-L
10. Dep.Manolescu Oana – Minorităţi
11. Dep.Mazilu Constantin - Progresist
12. Dep. Negruţ Clement – PD-L
13. Dep. Olosz Gergely – UDMR
14. Dep. Păduraru Nicuşor – PD-L
15. Dep.Roman Gheorghe – PD-L
16. Dep.Toader Mircea-Nicu – PD-L
La lucrările comisiei au fost în protest parlamentar următorii deputaţi:
1. Dep.Iancu Iulian – PSD – Preşedinte
2. Dep.Adomniţei Cristian Mihai – PNL – Secretar
3. Dep.Brătianu Matei Radu – PSD
4. Dep.Chiriţă Dumitru – PSD
5. Dep.Dolineaschi Andrei – PSD
6. Dep. Tătaru Florin Cristian - PSD
La lucrările şedinţei au lipsit:
1. Dep.Negoiţă Robert Sorin - PSD – Vicepreşedinte
2. Dep.Bode Lucian – PD-L
3. Dep. Fenechiu Relu – PNL
4. Dep. Martin Eduard Stelian - PSD
5. Dep.Petrescu Cristian – PD-L
6. Dep.Potor - Călin PNL
7. Dep.Rizea Cristian – PSD
8. Dep.Ţîmpău Radu Bogdan – PNL
II Şedinţa comisiei din data de 21.02.2012 a fost condusă de domnul
preşedinte de şedinţă Alin Silviu Trăşculescu, care constată că există cvorum, respectiv
sunt prezenţi 16 deputaţi din totalul de 30 deputaţi membri ai comisiei, 6 deputaţi fiind în
protest parlamentar, iar 8 fiind absenţi, şi propune comisiei dezbaterea proiectelor de
lege înscrise pe Ordinea de zi.
Cu proiectul de lege de la punctul 1 al ordinii de zi, comisia a fost sesizată
pentru aviz la Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională.
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La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai Serviciului
Român de Informaţii.
În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege au luat cuvântul domnii
deputaţi: Alin Silviu Trăşculescu şi Nicuşor Păduraru.
În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, în unanimitate avizarea
favorabilă a proiectului de lege în forma prezentată de iniţiator.
Cu proiectul de lege de la punctul 2 al ordinii de zi, comisia a fost sesizată
în fond.
La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai Ministerului
Finanţelor Publice şi ai Ministerului Administraţiei şi Internelor.
În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege au luat cuvântul domnii
deputaţi: Alin Silviu Trăşculescu şi Nicuşor Păduraru.
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 3 de pe ordinea de zi, comisia a fost
sesizată pentru aviz la Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi la Comisia pentru
tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor.
În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege au luat cuvântul domnii
deputaţi: Alin Silviu Trăşculescu şi Nicuşor Păduraru.
În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, în unanimitate avizarea
favorabilă a proiectului de lege în forma prezentată de iniţiator.
Cu proiectul de lege de la punctul 4 de pe ordinea de zi, comisia a fost
sesizată pentru reexaminare.
În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege au luat cuvântul domnii
deputaţi: Alin Silviu Trăşculescu şi Mircea Marin.
În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, în unanimitate,
menţinerea raportului.
La punctul „5 Diverse”, domnul preşedinte de şedinţă Alin Silviu
Trăşculescu dă cuvântul domnului deputat Nicuşor Păduraru, care arată că a participat la
şedinţa reunită a comisiilor de buget finanţe ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, care au
dezbătut împreună cu reprezentanţii FMI şi ai Băncii Mondiale o serie de materiale,
printre care şi Strategia energetică a României. Întrucât aceste materiale privesc şi
domeniul de activitate al Comisiei pentru industrii şi servicii, cere membrilor comisiei să
aprobe programarea la comisie a unei întâlniri pe aceeaşi temă.
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În cadrul dezbaterilor asupra propunerii menţionate mai sus, pe marginea
căreia au luat cuvântul domnii deputaţi: Alin Silviu Trăşculescu, Nicuşor Păduraru, Istvan
Antal şi Clement Negruţ, membrii comisiei au hotărât în unanimitate să se facă
demersurile necesare pentru organizarea acestei întâlniri la comisie.
Cei 6 deputaţi, aflaţi în protest parlamentar, au lucrat la nivel de raportori.
II. Şedinţele comisiei din datele de 22 şi 23 februarie au avut loc la nivel de
raportori.
SECRETAR,
Mircea Marin

4

