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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
CAMERA  DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru industrii si servicii 
 
 

           Bucureşti, 26.02.2008 
 

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
pentru şedinţele din 19 şi 20 februarie 2008 

 
  I. Comisia pentru industrii şi servicii şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 19 şi 

20 februarie 2008, cu următoarea ordine de zi: 

1. Propunere legislativă privind transmiterea cu titlu gratuit a unui pachet de 

5.476.537 acţiuni deţinute de stat la CN APM SA Constanţa, reprezentând 20% din 

capitalul social, către Consiliul Local Constanţa (P.l.X 832/2007) 

  2. Propunere legislativă privind Statutul Controlorului Civil de Trafic Aerian 

din România (P.l.X 844/2007) 

  3. Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi 

Guvernul Republicii Bulgaria ce reglementează activităţile la trecerea frontierei feroviare 

semnat la Ruse la 9 februarie 2007 (P.L.X 5/2008) 

  4. Proiect de Lege privind ratificarea Protocolului între Guvernul României şi 

Guvernul Republicii Peru, semnat la Lima, la 12 decembrie 2006, de amendare a 

Acordului de cooperare economico-comercială dintre Guvernul României şi Guvernul 

Republicii Peru, semnat la Lima, la 16 mai 1994 (P.L.X 6/2008) 

  5. Proiect de Lege privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor 

sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil (P.L.X 

829/2007) 

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

nr.101/2007 pentru modificarea şi completarea Legii minelor nr.85/2003 şi a Legii 

petrolului nr.238/2004 (P.L.X 853/2007) 

  7. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

136/2007 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor 

cantităţi de combustibili 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 
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Craiova" - S.A. şi pentru centralele termice şi electrice de termoficare aflate în 

administrarea consiliilor judeţene şi locale (P.L.X 12/2008) 

  8. Propunere legislativă privind pensiile de stat şi alte drepturi de asigurări 

sociale ale lucrătorilor din industria minieră  (P.l.X 808/2007) 

  Ordine de zi suplimentară: 

  1. Propunere legislativă pentru completarea art. 4 din Legea nr. 85/2003 

(P.l.X 429/2007) 

2. 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) 

 

La lucrările comisiei din 19 februarie 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.Dragomir Dumitru – PRM 

9. Dep.Hanganu Romeo Octavian – Fără apartenenţă la un grup 

parlamentar 

10.Dep.Ibram Iusein – Minorităţi Naţionale 

11.Dep.Ioan Cristea – PNL (a înlocuit pe domnul deputat Lefter Ioan Silviu – 

PNL) 

12.Dep.Manolescu Oana – Minorităţi Naţionale 

13.Dep.Mihei Andrian Sirojea – PNL 

14.Dep.Mironescu Laurenţiu – PD-L 

15.Dep.Momanu Corneliu – PD-L 

16.Dep.Piteiu Marcel Adrian – PD-L 

17.Dep.Pop Claudiu Adrian – PSD 

18.Dep.Popescu Ioan Dan – PC 

19.Dep.Rusu Liviu Alin - PSD 

20.Dep.Sanda Victor – PSD 

21.Dep.Zamfir Gabriel Sorin - PNL 

 

La lucrările comisiei au fost absenţi: 

1. Dep.Boureanu Cristian Alexandru – PD-L 
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La lucrările comisiei din 20 februarie 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.Bardan Ştefan – PD-L (a înlocuit pe domnul deputat Boureanu 

Cristian Alexandru – PD-L) 

9.  Dep.Dragomir Dumitru – PRM 

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

parlamentar 

11.Dep.Pambuccian Varujan – Minorităţi Naţionale (a înlocuit pe domnul 

deputat 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) 

 

Şedinţele comisiei au fost conduse de domnul preşedinte Iulian Iancu în 

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

II. 

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

pentru aviz la Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 

ecologic care este sesizată în fond. 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 21 deputaţi din totalul de 22 deputaţi 

membri ai comisiei. 
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La dezbaterile asupra propunerii legislative au participat specialişti din 

cadrul Ministerului Transporturilor sub conducerea domnului secretar de stat Barna 

Tanczos. 

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul domnii deputaţi Iulian Iancu, Ioan 

Bivolaru, Mircea Ciopraga, Andrian Mihei, Corneliu Momanu, Constantin Petrea, Ioan 

Silviu Lefter, Liviu Alin Rusu, Marcel Adrian Piteiu, Sorin Gabriel Zamfir, Romeo Hanganu, 

Victor Sanda şi doamnele deputat Aurelia Vasile şi Anca Boagiu. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, în unanimitate, să se 

sisteze dezbaterile şi să se intervină în plenul Camerei Deputaţilor pentru retrimiterea 

propunerii legislative la comisia sesizată în fond, respectiv Comisia pentru administraţie 

publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic deoarece membrii comisiei au de 

făcut amendamente la această propunere legislativă. În acelaşi timp, Ministerul 

Transporturilor, prin domnul secretar de stat Barna Tanczos, va solicita în plenul Camerei 

Deputaţilor retrimiterea la Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi 

echilibru ecologic a propunerii legislative deoarece la dezbaterea acesteia în comisie nu 

au participat şi reprezentanţii Ministerului Transporturilor. 

Cu propunerea legislativă de la punctul 2 al ordinii de zi, comisia a fost 

sesizată în fond împreună cu Comisia pentru muncă şi protecţie socială.  

La lucrările comisiei au fost prezenţi 21 deputaţi din totalul de 22 deputaţi 

membri ai comisiei. 

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul domnii deputaţi Iulian Iancu, Ioan 

Bivolaru, Mircea Ciopraga, Andrian Mihei, Corneliu Momanu, Victor Sanda, Istvan Antal şi 

doamna deputat Aurelia Vasile. 

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

continuarea dezbaterilor în prezenţa tuturor iniţiatorilor acestei propuneri legislative, 

precum şi a reprezentanţilor Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse şi 

Ministerului Transporturilor. 

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

fond împreună cu Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională. 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 21 deputaţi din totalul de 23 deputaţi 

membri ai comisiei. 

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul domnii deputaţi Iulian Iancu, Ioan 

Bivolaru, Mircea Ciopraga, Andrian Mihei, Corneliu Momanu, Victor Sanda, Istvan Antal, 

Alin Liviu Rusu, Ioan Silviu Lefter şi doamna deputat Aurelia Vasile. 

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

continuarea dezbaterilor în prezenţa reprezentanţilor Ministerului Transporturilor. 
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Cu proiectul de lege de la punctul 4 al ordinii de zi, comisia a fost sesizată în 

fond. 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 21 deputaţi din totalul de 22 deputaţi 

membri ai comisiei. 

La dezbaterea asupra proiectului de lege a participat, în calitate de invitat, 

domnul Ştefan Imre – secretar de stat în Ministerul pentru IMM, Comerţ, Turism şi Profesii 

Liberale. 

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul domnii deputaţi Iulian Iancu, Ioan 

Bivolaru, Mircea Ciopraga, Istvan Antal, Andrian Mihei, Corneliu Momanu, Iusein Ibram, 

Constantin Petrea, Romeo Hanganu, Alin Liviu Rusu, Ioan Silviu Lefter, Victor Sanda şi 

doamna deputat Aurelia Vasile. 

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

examinării proiectului de lege cu o săptămână. 

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

fond. 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 21 deputaţi din totalul de 23 deputaţi 

membri ai comisiei. 

La dezbaterea asupra proiectului de lege au participat următorii specialişti în 

calitate de invitaţi: doamna Cristiana Ion – director în Ministerul Economiei şi Finanţelor, 

domnul inspector general de stat Alexandru Szilveszter – ISCIR şi domnul consilier 

Alexandru Păcurar – ISCIR. 

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul domnii deputaţi Iulian Iancu, Ioan 

Bivolaru, Mircea Ciopraga, Istvan Antal, Andrian Mihei, Corneliu Momanu, Iusein Ibram, 

Constantin Petrea, Romeo Hanganu, Alin Liviu Rusu, Ioan Silviu Lefter, Victor Sanda şi 

doamnele deputat Aurelia Vasile şi Anca Boagiu. 

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

propună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de lege cu amendamente 

admise. 

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

fond. 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 21 deputaţi din totalul de 22 deputaţi 

membri ai comisiei. 

La dezbaterea asupra proiectului de lege au participat, in calitate de invitaţi, 

domnul secretar de stat Ioan Plângu – Cancelaria Primului-Ministru, domnul preşedinte 

Bogdan Găbudeanu – Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, domnul director Ninel 

Păianjen - Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, domnul director Dan Pazara – 

PETROM, domnul director Gabriel Selischi – PETROM, domnii directori Schvartz Eugen 
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şi Samachişa Felicia de la Organizaţia Patronală a Producătorilor din Industria 

Materialelor de Construcţie destinate Finisajelor de Roci Naturale (MARMOROM), 

doamna director Anca Mărginean – Patronatul Materialelor de Construcţie (PATROMAT), 

precum şi domnul director executiv Ion Crângaşu – Patronatul Cimentului (CIROM). 

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul domnii deputaţi Iulian Iancu, Ioan 

Bivolaru, Mircea Ciopraga, Istvan Antal, Andrian Mihei, Corneliu Momanu, Iusein Ibram, 

Constantin Petrea, Romeo Hanganu, Alin Liviu Rusu, Ioan Silviu Lefter, Marcel Adrian 

Piteiu, Victor Sanda şi doamnele deputat Aurelia Vasile, Anca Boagiu şi Oana Manolescu. 

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

examinării acestui proiect de lege cu o săptămână şi elaborarea următoarelor materiale 

pentru comisie: 

- punctul de vedere comun stabilit de patronatele din domeniu şi Guvern 

privind nivelul acceptat al redevenţei; 

- metodologia iniţială de calcul al redevenţei conform Legii minelor şi modul 

de calcul al redevenţei conform proiectului de lege în dezbatere; 

- nivelul valoric al redevenţei propuse în bugetul anului 2008 şi destinaţia 

acestor sume preconizat a se încasa; 

- documentaţia privind nivelul taxelor şi redevenţelor în alte ţări. 

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

fond. 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 21 deputaţi din totalul de 22 deputaţi 

membri ai comisiei. 

La dezbaterea asupra proiectului de lege a participat, în calitate de invitat, 

doamna Angelica Bobe – consilier în cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor – Direcţia 

Generală de Politici Energetice. 

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul domnii deputaţi: Iulian Iancu, Ioan 

Bivolaru, Mircea Ciopraga, Corneliu Momanu, Istvan Antal, Constantin Petrea, Victor 

Sanda, Andrian Mihei, Romeo Hanganu, Alin Liviu Rusu, Ioan Silviu Lefter şi doamnele 

deputat Aurelia Vasile şi Anca Boagiu. 

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

propună plenului Camerei Deputaţilor, adoptarea proiectului de lege în forma prezentată 

de iniţiator. 

Cu propunerea legislativă de la punctul 8 al ordinii de zi, comisia a fost 

sesizată pentru aviz la Comisia pentru muncă şi protecţie socială, sesizată în fond. 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 21 deputaţi din totalul de 22 deputaţi 

membri ai comisiei. 
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În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul domnii deputaţi: Iulian Iancu, Ioan 

Bivolaru, Mircea Ciopraga, Corneliu Momanu, Constantin Petrea, Andrian Mihei, Romeo 

Hanganu, Alin Liviu Rusu, şi doamna deputat Aurelia Vasile. 

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

respingerea acestei propuneri legislative şi transmiterea avizului nefavorabil la Comisia 

pentru muncă şi protecţie socială. 

Cu propunerea legislativă de la punctul 1 al ordinii de zi suplimentare, 

comisia a fost sesizată în fond. 

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

La dezbaterea acestei propuneri legislative au participat următorii invitaţi: 

domnul Silviu Stoica – secretar de stat în Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile, 

domnul Ionel Haiduc – preşedintele Academiei Române, domnul Bogdan Găbudeanu – 

preşedintele Agenţiei Naţionale de Resurse Minerale, doamna Marta Moszczenska – 

ambasadoare a Canadei, domnul Ştefan Oprişa – vicepreşedinte „Pro Dreptatea”, domnul 

Horia Avram - Roşia Montană Gold Corporation,  doamna Cecilia Szentesy - Roşia 

Montană Gold Corporation, doamna Iuliana Stratulat – expert la Comisia Fundaţia 

Naţiunile Unite,  domnul Vasile Gâldău – vicepreşedinte „Pro Dreptatea”, domnul Adrian 

Minuţ – Roşia Montană Gold Corporation, doamna Alina Rosenfeld – consultant Fundaţia 

MOGUIREWOODS şi din partea iniţiatorilor propunerii legislative a participat domnul 

senator Eckstein Peter Kovacs. 

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul domnii deputaţi Iulian Iancu, Mircea 

Ciopraga, Ioan Bivolaru, Andrian Mihei, Corneliu Momanu, Romeo Hanganu, Constantin 

Petrea, Marcel Adrian Piteiu, Sorin Gabriel Zamfir, Alin Liviu Rusu, Ioan Silviu Lefter, 

Victor Sanda, Istvan Antal şi doamnele deputat Aurelia Vasile, Anca Boagiu şi Oana 

Manolescu. 

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

următoarele: 

- continuarea dezbaterilor asupra propunerii legislative într-o şedinţă 

viitoare, la data care va fi anunţată ulterior; 

- solicitarea către Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor a Raportului 

comisiei parlamentare de anchetă, desfăşurată în anul 2003, cu privire la folosirea 

cianurilor în minerit; 

- prezentarea de către Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile, în cadrul 

comisiei, a informării privind analiza apelor din zona Roşia Montană; 

- prezentarea de către Ministerul Economiei şi Finanţelor a stadiului privind 

operaţiile de închidere a minelor din Roşia Montană. 
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Cu proiectul de lege de la punctul 2 al ordinii de zi suplimentare, comisia a 

fost sesizată în fond. 

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

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

domnul Corneliu Condrea – director general adjunct în Ministerul Economiei şi Finanţelor, 

domnul Gergely Olosz – preşedinte al Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul 

Energiei, domnul Horia Marius Calimente – vicepreşedinte al Autorităţii Naţionale de 

Reglementare în domeniul Energiei şi doamna Alina Tache – director A.N.R.E. 

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul domnii deputaţi Iulian Iancu, Ioan 

Bivolaru, Mircea Ciopraga, Liviu Alin Rusu, Ioan Silviu Lefter, Corneliu Momanu, Romeo 

Hanganu, Mihei Andrian, Victor Sanda, Marcel Adrian Piteiu, Sorin Gabriel Zamfir, 

Constantin Petrea şi doamnele deputat Aurelia Vasile şi Anca Boagiu.  

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

dezbaterilor pentru o şedinţă viitoare după ce domnul ministru Varujan Vosganian va 

onora invitaţia comisiei şi căruia i se va solicita să prezinte: 

- strategia energetică a României; 

- situaţia constituirii societăţii de tip holding în sectorul energiei electrice; 

- politica de preţuri şi implicaţiile asupra proiectului de lege aflat în 

dezbatere. 

 

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

lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii. 

 

 

 

 

SECRETAR, 
Aurelia Vasile 


		2008-02-26T13:33:57-0800
	Simona V. Tarzioru




