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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
CAMERA  DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru industrii si servicii 
 
 

           Bucureşti, 10.12.2007 
 

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
pentru şedinţele din 3, 4 şi 6 decembrie 2007 

 
 

  I. Comisia pentru industrii şi servicii şi-a desfăşurat lucrările în zilele de  3, 4 

şi 6 decembrie 2007, cu următoarea ordine de zi: 

1. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 13 din 09/01/2007, 

Legea energiei electrice (P.l.X 681/2007) 

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

nr.72/2007 privind unele măsuri derogatorii de la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de 

concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii (P.L.X 726/2007) 

  3. Proiect de Lege privind trecerea unui teren, proprietate publică a statului, 

din administrarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricole şi Silvice "Gheorghe 

Ionescu-Şişeşti", în administrarea Ministerului Economiei şi Finanţelor (P.L.X 740/2007) 

  4. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.47/2007 

privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale (P.L.X 778/2007) 

  5. Proiect de Lege pentru instituirea Programului de stimulare a înnoirii 

Parcului naţional de tractoare (P.L.X 782/2007) 

  6. Proiect de Lege privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr.34/2007 

pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr.45/1997 privind înfiinţarea Societăţii 

Comerciale "Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române - TAROM" - S.A. 

(P.L.X 777/2007) 

  7. Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Comunitatea Europeană 

şi Regatul Belgiei, Republica Cehă, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, 

Republica Estonia, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Irlanda, 

Republica Italiană, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat 

al Luxemburgului , Republica Ungară, Republica Malta, Regatul Ţărilor de Jos, Republica 

Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, Republica Slovenia, Republica 

Slovacă, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Briatanii şi Irlandei de 
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Nord, şi Islanda, Principatul Liechtenstein şi Regatul Norvegiei, pe de o parte şi Republica 

Bulgaria şi România, pe de altă parte privind participarea Republicii Bulgaria şi a 

României la Spaţiul Economic European şi a Acordului între România şi Regatul 

Norvegiei privind un program de cooperare norvegian pentru creştere economică şi 

dezvoltare durabilă în România, semnate la Bruxelles, la 25 iulie 2007 (P.L.X 790/2007) 

   

La lucrările comisiei din 3 decembrie 2007 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 – Secretar 

5.  Dep.Vasile Aurelia – PSD – Secretar 

6.  Dep.Bivolaru Ioan – PSD 

7.  Dep.Boagiu Anca Daniela – PD 

8. Dep.Boureanu Cristian Alexandru – Fără apartenenţă la un grup 

parlamentar 

9. Dep.Buzatu Dan Horaţiu – Fără apartenenţă la un grup parlamentar 

10.Dep.Dragomir Dumitru – PRM 

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

parlamentar 

12.Dep.Ibram Iusein – Minorităţi Naţionale 

13.Dep.Manolescu Oana – Minorităţi Naţionale 

14.Dep.Mihei Andrian Sirojea – PNL 

15.Dep.Mironescu Laurenţiu – PD 

16.Dep.Momanu Corneliu – Fără apartenenţă la un grup parlamentar 

17.Dep.Pop Claudiu Adrian – PSD 

18.Dep.Popescu Ioan Dan – PC 

19.Dep.Sanda Victor – PSD 

 

La lucrările comisiei au fost absenţi: 

1.   Dep. Silaghi Ovidiu Ioan – PNL 

 

 La lucrările comisiei din 4 decembrie 2007 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 – Secretar 
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5.  Dep.Vasile Aurelia – PSD – Secretar 

6.  Dep.Bivolaru Ioan – PSD 

7.  Dep.Boagiu Anca Daniela – PD 

8. Dep.Boureanu Cristian Alexandru – Fără apartenenţă la un grup 

parlamentar 

9. Dep.Buzatu Dan Horaţiu – Fără apartenenţă la un grup parlamentar 

10.Dep.Dragomir Dumitru – PRM 

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

parlamentar 

12.Dep.Ibram Iusein – Minorităţi Naţionale 

13.Dep.Manolescu Oana – Minorităţi Naţionale 

14.Dep.Mihei Andrian Sirojea – PNL 

15.Dep.Mironescu Laurenţiu – PD 

16.Dep.Momanu Corneliu – Fără apartenenţă la un grup parlamentar 

17.Dep.Pop Claudiu Adrian – PSD 

18.Dep.Popescu Ioan Dan – PC 

19.Dep.Sanda Victor – PSD 

 

La lucrările comisiei au fost absenţi: 

1.   Dep. Silaghi Ovidiu Ioan – PNL 

 

La lucrările comisiei din 6 decembrie 2007 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 – Secretar 

5.  Dep.Vasile Aurelia – PSD – Secretar 

6.  Dep.Bivolaru Ioan – PSD 

7.  Dep.Boagiu Anca Daniela – PD 

8. Dep.Boureanu Cristian Alexandru – Fără apartenenţă la un grup 

parlamentar 

9. Dep.Buzatu Dan Horaţiu – Fără apartenenţă la un grup parlamentar 

10.Dep.Dragomir Dumitru – PRM 

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

parlamentar 

12.Dep.Ibram Iusein – Minorităţi Naţionale 

13.Dep.Manolescu Oana – Minorităţi Naţionale 
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14.Dep.Mihei Andrian Sirojea – PNL 

15.Dep.Mironescu Laurenţiu – PD 

16.Dep.Momanu Corneliu – Fără apartenenţă la un grup parlamentar 

17.Dep.Pop Claudiu Adrian – PSD 

18.Dep.Popescu Ioan Dan – PC 

19.Dep.Sanda Victor – PSD 

 

La lucrările comisiei au fost absenţi: 

1.   Dep. Silaghi Ovidiu Ioan – PNL 

 

Şedinţele comisiei au fost conduse de domnul preşedinte Iulian Iancu care 

supune la vot ordinea de zi, fiind adoptată în unanimitate. 

 

II. 

Cu propunerea legislativă de la punctul 1 al ordinii de zi, comisia a fost 

sesizată în fond. 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 19 deputaţi din totalul de 20 deputaţi 

membri ai comisiei. 

Deoarece iniţiatorii propunerii legislative nu au fost prezenţi la lucrările 

comisiei pentru a prezenta şi susţine această propunere, membrii comisiei au hotărât cu 

majoritate de voturi, amânarea dezbaterii, cu o săptămână, a propunerii legislative. 

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

fond, în procedură de urgenţă. 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 19 deputaţi din totalul de 20 deputaţi 

membri ai comisiei. 

Membrii comisiei au hotărât amânarea dezbaterii proiectului de lege 

deoarece la şedinţă nu au fost prezenţi iniţiatorii pentru a prezenta şi susţine acest 

proiect. 

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

pentru aviz care va fi transmis Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie 

alimentară şi servicii specifice şi Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport, care 

sunt sesizate în fond. 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 19 deputaţi din totalul de 20 deputaţi 

membri ai comisiei. 

La dezbaterile asupra proiectului de lege au participat specialişti din partea 

Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului – ANCS sub coordonarea domnului 

Asănică Gheorghe – director general. 
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În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul domnii deputaţi Iulian Iancu, 

Constantin Petrea, Corneliu Momanu, Iusein Ibram şi doamnele deputat Aurelia Vasile 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 4 al ordinii de zi, comisia a fost sesizată 

pentru aviz care va fi transmis Comisiei pentru buget finanţe şi bănci, care este sesizată 

în fond. 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 19 deputaţi din totalul de 20 deputaţi 

membri ai comisiei. 

La dezbaterea asupra proiectului de lege au participat specialişti din partea 

Ministerului Economiei şi Finanţelor sub coordonarea domnului Ciorici Eugen – 

vicepreşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. 

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

Antal, Iusein Ibram, Corneliu Momanu, Ioan Bivolaru, Romeo Hanganu şi doamna deputat 

Aurelia Vasile. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât cu majoritate de voturi, 

respingerea proiectului de lege şi transmiterea avizului negativ la Comisia pentru buget, 

finanţe şi bănci. 

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

pentru aviz care va fi transmis Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea 

teritoriului şi echilibru ecologic. 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 19 deputaţi din totalul de 20 deputaţi 

membri ai comisiei. 

La dezbaterea asupra proiectului de lege au participat specialişti din partea 

Ministerului Economiei şi Finanţelor, Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, 

Administraţia Fondului pentru Mediu sub coordonarea domnului Toti Mihai - preşedinte. 

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

Bivolaru, Istvan Antal, Corneliu Momanu, Iusein Ibram, Constantin Petrea 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 6 al ordinii de zi, comisia a fost sesizată 

pentru dezbatere în fond. 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 19 deputaţi din totalul de 20 deputaţi 

membri ai comisiei. 
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La dezbaterile asupra proiectului de lege au participat specialişti din partea 

Ministerului Transporturilor. 

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

Bivolaru, Istvan Antal, Corneliu Momanu, Iusein Ibram, Romeo Hanganu, Constantin 

Petrea şi doamna deputat Aurelia Vasile. 

În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate de membrii comisiei, s-a 

constatat că modificările propuse de iniţiatorul Ordonanţei Guvernului nr.34/2007 pentru 

completarea Ordonanţei Guvernului nr.45/1997 privind înfiinţarea Societăţii Comerciale 

„Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române – TAROM” S.A., nu pot fi 

acceptate din următoarele considerente: 

- deşi prin proiectul de lege se propusese îmbunătăţirea managementului 

companiei, nu există un program concret de restructurare a acesteia; 

- în legislaţia actuală, respectiv în Legea nr.31/1990 privind societăţile 

comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se prevede, la art.15313 

alin.(2) că o persoană juridică poate fi numită administrator sau membru al consiliului de 

supraveghere al unei societăţi pe acţiuni; 

- propunerile cuprinse în Ordonanţa Guvernului nr.34/2007 privind 

reorganizarea companiei şi numirea unei persoane juridice ca administrator al Societăţii 

Comerciale TAROM pot fi realizate prin modificarea statutului societăţii. 

Faţă de cele prezentate, membrii comisiei au hotărât, în unanimitate, să 

propună plenului Camerei Deputaţilor, adoptarea proiectului de Lege privind respingerea 

Ordonanţei Guvernului nr.34/2007 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr.45/1997 

privind înfiinţarea Societăţii Comerciale „Compania Naţională de Transporturi Aeriene 

Române – TAROM” – S.A. 

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

pentru aviz care va fi transmis Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare, 

care este sesizată în fond. 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 19 deputaţi din totalul de 20 deputaţi 

membri ai comisiei. 

La dezbaterea asupra proiectului de lege au participat specialişti din partea 

Ministerului Economiei şi Finanţelor sub coordonarea doamnei Lenuţa Ştefănescu – 

director general DGPEAC. 

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

Momanu, Ioan Bivolaru, Istvan Antal, Romeo Hanganu, Constantin Petrea, Iusein Ibram şi 

doamnele deputat Aurelia Vasile şi Oana Manolescu. 
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În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, în unanimitate, adoptarea 

proiectului de lege şi transmiterea avizului favorabil la Comisia pentru politică economică, 

reformă şi privatizare, care este sesizată în fond. 

 

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

lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii. 

 

 

 

 

SECRETAR, 
Aurelia Vasile 


