PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
Comisia pentru industrii si servicii
Bucureşti, 20.11.2006

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI
pentru şedinţele din 7 şi 8 noiembrie 2006

I. Comisia pentru industrii şi servicii şi-a desfăşurat lucrările în zilele de
7 şi 8 noiembrie 2006, cu următoarea ordine de zi:
1. Şedinţă comună cu Comisia pentru politică economică, reformă şi
privatizare – invitat: Ioan Codruţ Sereş – ministrul economiei şi comerţului care va
prezenta stadiul pregătirii condiţiilor necesare pentru realizarea Programului de iarnă
2006 – 2007, precum şi creşterea transparenţei şi funcţionalităţii pieţei de energie
electrică din România şi implicaţiile deschiderii complete a acesteia.
2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea
Ordonanţei Guvernului nr.58/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei
Guvernului nr.57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică
(P.L.x 770/2006).
3. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru modificarea şi
completarea Legii nr.178/2000 privind produsele cosmetice (P.L.x 755/2006).
4. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea
Ordonanţei Guvernului nr.53/2006 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.200/2000 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi
preparatelor chimice periculoase (P.L.x 726/2006).
5. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea
Ordonanţei Guvernului nr.36/2006 privind instituirea preţurilor locale de referinţă
pentru energia termică furnizată populaţiei prin sisteme centralizate (P.L.x
714/2006).
6. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea
Ordonanţei Guvernului nr.34/2006 privind obligaţia transportatorilor aerieni de a
comunica date despre pasageri (P.L.x 725/2006).
7. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru ratificarea
Acordului între România şi Comunitatea Europeană privind anumite aspecte ale
serviciilor aeriene, semnat la Salzburg la 5 mai 2006 (P.L.x 754/2006).
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8. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea O.G.
nr.22/1999 (P.L.x 625/2005).
9. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru modificarea şi
completarea Legii patronatelor nr.356/2001 (P.L.x 610/2006).
La lucrările comisiei din 7 noiembrie 2006 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.Boureanu Cristian – PNL
8. Dep.Buzatu Dan Horaţiu - PNL
9. Dep.Dragomir Dumitru – PRM
10. Dep.Eserghep Gelil – PRM
11. Dep.Hanganu Romeo Octavian – PC
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 – PNL
17.Dep.Niţulescu Teodor – PRM
18.Dep.Pop Claudiu Adrian – PSD
19.Dep.Popescu Ioan Dan – PC
20.Dep.Sanda Victor – PSD
La lucrările comisiei au fost absenţi:
1. Dep.Bărbuleţiu Tiberiu - PNL
2. Dep.Boagiu Anca Daniela – PD
La lucrările comisiei din 8 noiembrie 2006 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.Boureanu Cristian – PNL
8. Dep.Buzatu Dan Horaţiu - PNL
9. Dep.Dragomir Dumitru – PRM
10.Dep.Eserghep Gelil – PRM
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11.Dep.Hanganu Romeo Octavian – PC
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 – PNL
17.Dep.Niţulescu Teodor – PRM
18.Dep.Pop Claudiu Adrian – PSD
19.Dep.Popescu Ioan Dan – PC
20.Dep.Sanda Victor – PSD
La lucrările comisiei au fost absenţi:
1. Dep.Bărbuleţiu Tiberiu - PNL
2. Dep.Boagiu Anca Daniela – PD
Ordinea de zi a fost adoptată în unanimitate.
II.
La punctul 1 de pe ordinea de zi ministrul Ioan Codruţ Sereş a prezentat
stadiul pregătirii condiţiilor necesare pentru realizarea Programului de iarnă 2006 –
2007.
Expunerea ministrului economiei şi comerţului a fost completată de
domnul Mircea Toader – secretar de stat în Ministerul Administraţiei şi Internelor.
Obiectivul principal al Programului de iarnă, în conformitate cu
strategia şi politica energetică naţională, îl reprezintă satisfacerea în condiţii optime
a consumului naţional de energie electrică şi termică din iarna 2006 – 2007.
Programul cuprinde prognoza consumului de energie electrică şi
termică, modul previzionat de acoperire al acestuia, cantităţile de combustibili,
precum şi resursele financiare destinate susţinerii acestuia.
Pentru sectorul energiei electrice şi termice coordonat de Ministerul
Economiei şi Comerţului, în vederea desfăşurării în bune condiţii a activităţii
economice în lunile de iarnă, cât şi pentru a asigura căldura necesară populaţiei, a
fost analizată, de asemenea, perioada 1 ianuarie – 1 iulie 2006, ca perioada de
racord, necesară determinării stocurilor la 1 octombrie 2006. Această analiză extinsă
a fost necesară datorită evoluţiei şi efectelor generate de funcţionarea pieţei de
energie.
Membrii Comisiei pentru industrii şi servicii şi ai Comisiei pentru
politică economică, reformă şi privatizare au adresat întrebări celor 2 miniştri
referitoare la sectorul energetic şi au hotărât continuarea dezbaterilor după
finalizarea controlului la ROMGAZ, iar lunar să fie transmisă o situaţie a evoluţiei
sectorului energetic către cele 2 comisii parlamentare.
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Cu proiectul de lege de la punctul 2 al ordinii de zi, comisia a fost
sesizată pentru aviz la Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport.
La lucrările comisiei au fost prezenţi 20 de deputaţi din totalul de 22
deputaţi membri ai comisiei.
La dezbateri au participat specialişti din Ministerul Finanţelor Publice.
În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât să avizeze favorabil
proiectul de lege cu amendamente admise.
Cu proiectul de lege de la punctul 3 al ordinii de zi, comisia a fost
sesizată pentru aviz la Comisia pentru sănătate şi familie.
La lucrările comisiei au fost prezenţi 20 de deputaţi din totalul de 22
deputaţi membri ai comisiei.
În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât avizarea favorabilă a
proiectului de lege în forma adoptată de Senat.
Cu proiectul de lege de la punctul 4 al ordinii de zi, comisia a fost
sesizată în fond.
La lucrările comisiei au fost prezenţi 20 de deputaţi din totalul de 22
deputaţi membri ai comisiei.
La examinarea proiectului de lege au participat specialişti din
Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor, Ministerul Integrării Europene şi
Ministerul Finanţelor Publice.
La dezbateri au luat cuvântul domnii deputaţi Ioan Bivolaru, Iulian
Iancu, Mircea Ciopraga, Andrian Mihei, Corneliu Momanu, Victor Sanda, Istvan
Antal şi Constantin Petrea.
În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât să propună plenului
Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de lege cu amendamente admise.
Cu proiectul de lege de la punctul 5 al ordinii de zi, comisia a fost
sesizată în fond, împreună cu Comisia pentru administraţie publică, amenajarea
teritoriului şi echilibru ecologic.
La lucrările comisiei au fost prezenţi 20 de deputaţi din totalul de 22
deputaţi membri ai comisiei.
La dezbateri a participat domnul Mircea Toader – secretar de stat şi
domnul Aureliu Dumitrescu – director general în Ministerul Administraţiei şi
Internelor şi domnul Nicolae Opriş – preşedinte ANRE.
La dezbateri au participat domnii deputaţi Iulian Iancu, Ioan Bivolaru,
Andrian Mihei, Victor Sanda, Laurenţiu Mironescu care au adresat întrebări şi au
formulat amendamente pentru ca subvenţiile acordate de administraţie publică locală
să ajungă la producători pentru achiziţia de combustibil.
În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât să propună plenului
adoptarea proiectului de lege cu amendamente admise şi respinse.
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Cu proiectul de lege de la punctul 6 al ordinii de zi, comisia a fost
sesizată în fond.
La lucrările comisiei au fost prezenţi 20 de deputaţi din totalul de 22
deputaţi membri ai comisiei.
La examinarea proiectului de lege au participat specialişti din
Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului sub conducerea domnului
secretar de stat Alexandros Galiaţatos.
La dezbateri au participat domnii deputaţi Ioan Bivolaru, Aurelia
Vasile, Corneliu Momanu şi Iulian Iancu.
În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât să propună plenului
Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de lege cu amendamente admise.
Cu proiectul de lege de la punctul 7 al ordinii de zi, comisia a fost
sesizată în fond.
La lucrările comisiei au fost prezenţi 20 de deputaţi din totalul de 22
deputaţi membri ai comisiei.
La dezbateri au participat specialişti din Ministerul Transporturilor,
Construcţiilor şi Turismului sub conducerea domnului secretar de stat Alexandros
Galiaţatos.
În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât 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 în fond.
Membrii comisiei au hotărât să amâne dezbaterile până la primirea de la
Guvern a proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei
Guvernului nr.22/1999 privind administrarea porturilor şi căilor navigabile, precum
şi desfăşurarea activităţilor de transport naval în porturi şi pe căile navigabile,
conform aprobării Biroului Permanent al Camerei Deputaţilor nr.51/1495/2006.
Cu proiectul de lege de la punctul 9 al ordinii de zi, comisia a fost
sesizată în fond.
Membrii comisiei au hotărât ca dezbaterile să fie continuate la nivel de
raportori.

SECRETAR,
Aurelia Vasile
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