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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

COMISIA PENTRU INDUSTRII ŞI SERVICII 

 

S I N T E Z A    

LUCRĂRILOR COMISIEI PENTRU INDUSTRII ŞI SERVICII  

 
Comisia pentru industrii şi servicii şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 02, 03, 04 

septembrie 2014. 
Membrii comisiei au aprobat următoarea ORDINE DE ZI: 
 

SESIZĂRI PENTRU AVIZE 
 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 22/2014 
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor 
de construcţii (P.L.x. 318/2014). 

Propunere legislativă pentru modificarea alin. (2) al art. 285 din Legea nr. 571/2003 
privind Codul fiscal (P.l.x. 320/2014). 

Proiect de Lege pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
50/2010 privind contractele pentru consumatori (P.L.x.  337/2014). 

Proiect de Lege pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
50/2010 privind contractele  de credit pentru consumatori (P.L.x.  345/2014). 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2014 
pentru modificarea art. 6 din Legea nr. 597/2001 privind unele măsuri de protecţie şi 
autorizare a construcţiilor în zona de coastă a Mării Negre (P.L.x. 341/2014). 
 

SESIZĂRI ÎN FOND 
 

Propunere legislativă privind transferul cu titlu gratuit a exploatărilor miniere 
Berbeşti-Alunu din domeniul public al Statului şi în administrarea Societăţii Naţionale a 
Lignitului Oltenia în domeniul public al Statului şi în administrarea Consiliului Judeţean 
Vâlcea (P.l.x. 310/2014). 

Proiect de Lege privind economia socială (P.L.X. 335/2014). 
Propunere legislativă pentru modificarea alin. (8) din Legea nr. 220 din 27 octombrie 

2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile 
de energie (P.l.x. 322/2014). 

Propunere legislativă pentru modificarea art. 11 din Legea nr. 220/2008 pentru 
stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie 
(P.l.x. 321/2014). 
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Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 186/2013 privind 
constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale (P.L.x. 250/2014). 

 
COMUNICĂRI, DIRECTIVE, 

 REGULAMENTE, NORME, DECIZII 
 

Diverse 
 

La lucrările Comisie pentru industrii şi servicii din data de 02 septembrie 2014 au 
fost prezenţi următorii domni şi doamne deputat: 

1. Iancu Iulian   – Preşedinte – P.S.D. 
2. Chiriţă Dumitru   – Vicepreşedinte – P.S.D. 
3. Iane Ovidiu Cristian  – Vicepreşedinte – P.S.D. 
4. Mironescu Răzvan Horia – Vicepreşedinte - P.N.L. 
5. Antal Istvan     – Secretar - U.D.M.R. 
6. Teju Sorin    – Secretar - P.L. – P.L.R. 
7. Blănariu Valentin   – Membru - P.P. - D.D.  
8. Bode Lucian Nicolae  – Membru - P.D.L. 
9. Bucur Constantin Alin  – Membru - P.S.D. 
10. Diniţă Ion   – Membru - P.C. – P.L.R. 
11. Dolineaschi Andrei   – Membru – P.S.D. 
12. Ionescu George   – Membru - P.D.L. 
13. Ispir Raluca-Cristina  – Membru P.N.L. 
14. Manolescu Oana   – Membru - Minorităţi Naţionale 
15. Marin Gheorghe  – Membru - P.S.D.  
16. Nichita Cristina   – Membru - P.S.D. 
17. Nită Emil    – Membru - P.S.D. 
18. Popa Radu Mihai  – Membru - P.S.D. 
19. Roşca Mircea   – Membru - P.N.L. 
20. Săvoiu Ionuţ Cristian  – Membru - P.S.D. 
21. Tararache Mihai   – Membru - Neafiliat 
22. Tătaru Florin-Cristian  - Membru - P.S.D. 
23. Traicu Rodin    – Membru - P.S.D. 
24. Tîmpău Radu-Bogdan – Membru - P.N.L. 

 
Lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii au început la ora 1400 şi au fost conduse 

de domnul deputat Iulian Iancu, preşedintele Comisiei pentru industrii şi servicii, care 
constată că există cvorum, respectiv sunt prezenţi 24 de deputaţi din totalul de 24 deputaţi 
membri ai comisiei şi propune dezbaterea actelor normative aflate pe ordinea de zi, iar 
comisia aprobă în unanimitate. 

Comisia a fost sesizată în fond împreună cu Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi cu propunerea legislativă privind transferul cu titlu gratuit a exploatărilor miniere 
Berbeşti-Alunu din domeniul public al Statului şi în administrarea Societăţii Naţionale a 
Lignitului Oltenia în domeniul public al Statului şi în administrarea Consiliului Judeţean 
Vâlcea (P.l.x. 310/2014). 

În cadrul dezbaterilor a luat cuvântul domnul deputat Iulian Iancu. 
În urma dezbaterilor, domnul deputat Iulian Iancu, preşedintele Comisiei pentru 

industrii şi servicii, a propus respingerea propunerii legislative, propunere care a fost 
aprobată unanimitate de voturi. 
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Comisia a fost sesizată pentru aviz la Comisia pentru buget, finanţe şi bănci cu 
propunerea legislativă pentru modificarea alin. (2) al art. 285 din Legea nr. 571/2003 
privind Codul fiscal (P.l.x. 320/2014). 

La lucrările comisiei au participat, în calitate de invitaţi, doamna Constantinescu 
Simona, director în cadrul Fundaţiei pentru Dezvoltarea Societăţii Civile şi domnul Attila 
Gyorgy, secretar de stat în Ministerul Finanţelor Publice. 

În cadrul dezbaterilor a luat cuvântul domnul deputat Iulian Iancu. 
În urma dezbaterilor, domnul deputat Iulian Iancu, preşedintele Comisiei pentru 

industrii şi servicii, a propus respingerea propunerii legislative, propunere care a fost 
aprobată unanimitate de voturi. 

Comisia a fost sesizată în fond împreună cu Comisia pentru mediu şi echilibru 
ecologic cu propunerea legislativă pentru modificarea alin. (8) din Legea nr. 220 din 27 
octombrie 2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse 
regenerabile de energie (P.l.x. 322/2014). 

În cadrul dezbaterilor a luat cuvântul domnul deputat Iulian Iancu. 
În urma dezbaterilor, domnul deputat Iulian Iancu, preşedintele Comisiei pentru 

industrii şi servicii, a propus respingerea propunerii legislative, propunere care a fost 
aprobată unanimitate de voturi. 

Comisia a fost sesizată în fond împreună cu Comisia pentru mediu şi echilibru 
ecologic cu propunerea legislativă pentru modificarea art. 11 din Legea nr. 220/2008 
pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de 
energie (P.l.x. 321/2014). 

În cadrul dezbaterilor a luat cuvântul domnul deputat Iulian Iancu. 
În urma dezbaterilor, domnul deputat Iulian Iancu, preşedintele Comisiei pentru 

industrii şi servicii, a propus respingerea propunerii legislative, propunere care a fost 
aprobată unanimitate de voturi. 

 
La lucrările Comisie pentru industrii şi servicii din data de 03 septembrie 2014 au 

fost prezenţi următorii domni şi doamne deputat: 
1. Iancu Iulian   – Preşedinte – P.S.D. 
2. Chiriţă Dumitru   – Vicepreşedinte – P.S.D. 
3. Iane Ovidiu Cristian  – Vicepreşedinte – P.S.D. 
4. Mironescu Răzvan Horia – Vicepreşedinte - P.N.L. 
5. Antal Istvan     – Secretar - U.D.M.R. 
6. Teju Sorin    – Secretar - P.L – P.L.R. 
7. Blănariu Valentin   – Membru - P.P. - D.D.  
8. Bode Lucian Nicolae  – Membru - P.D.L. 
9. Bucur Constantin Alin  – Membru - P.S.D. 
10. Diniţă Ion   – Membru - P.C. – P.L.R. 
11. Dolineaschi Andrei   – Membru – P.S.D. 
12. Ionescu George   – Membru - P.D.L. 
13. Ispir Raluca-Cristina  – Membru P.N.L. 
14. Manolescu Oana   – Membru - Minorităţi Naţionale 
15. Marin Gheorghe  – Membru - P.S.D.  
16. Nichita Cristina   – Membru - P.S.D. 
17. Nită Emil    – Membru - P.S.D. 
18. Popa Radu Mihai  – Membru - P.S.D. 
19. Roşca Mircea   – Membru - P.N.L. 
20. Săvoiu Ionuţ Cristian  – Membru - P.S.D. 
21. Tararache Mihai   – Membru - Neafiliat 
22. Tătaru Florin-Cristian  - Membru - P.S.D. 
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23. Traicu Rodin    – Membru - P.S.D. 
24. Tîmpău Radu-Bogdan – Membru - P.N.L. 

 
Lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii au început la ora 1000 şi au fost conduse 

de domnul deputat Iulian Iancu, preşedintele Comisiei pentru industrii şi servicii, care 
constată că există cvorum, respectiv sunt prezenţi 24 de deputaţi din totalul de 24 deputaţi 
membri ai comisiei şi propune dezbaterea actelor normative aflate pe ordinea de zi, iar 
comisia aprobă în unanimitate. 

Comisia a fost sesizată pentru aviz la Comisia pentru administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului şi Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi cu proiectul de Lege 
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 22/2014 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii (P.L.x. 
318/2014). 

La lucrările comisiei au participat, în calitate de invitaţi doamna Anca Ginavar, şef 
serviciu în Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, domnul Cotarcea 
Ionuţ, inspector general adjunct şi doamna Gheorghe Iulia Cornelia, director în 
Inspectoratul de Stat în Construcţii. 

În cadrul dezbaterilor a luat cuvântul domnul deputat Iulian Iancu. 
În urma dezbaterilor, domnul deputat Iulian Iancu, preşedintele Comisiei pentru 

industrii şi servicii, a propus amânarea proiectului de Lege, propunere care a fost aprobată 
unanimitate de voturi. 

Comisia a fost sesizată pentru aviz la Comisia pentru buget, finanţe şi bănci cu 
proiectul de Lege pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2010 
privind contractele pentru consumatori (P.L.x.  337/2014). 

La lucrările comisiei a participat, în calitate de invitat domnul Attila Gyorgy, secretar 
de stat în Ministerul Finanţelor Publice. 

În cadrul dezbaterilor a luat cuvântul următorii deputaţi: domnul Iulian Iancu, domnul 
Niţă Emil, domnul Marin Gheorghe şi domnul Antal Istvan. 

În urma dezbaterilor, domnul deputat Iulian Iancu, preşedintele Comisiei pentru 
industrii şi servicii, a propus avizarea favorabilă a proiectului de Lege, propunere care a 
fost aprobată unanimitate de voturi. 

Comisia a fost sesizată pentru aviz la Comisia pentru buget, finanţe şi bănci cu 
proiectul de Lege pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2010 
privind contractele  de credit pentru consumatori (P.L.x. 345/2014). 

La lucrările comisiei a participat, în calitate de invitat domnul Dunca Marius, 
preşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorului. 

În cadrul dezbaterilor a luat cuvântul domnul deputat Iulian Iancu. 
În urma dezbaterilor, domnul deputat Iulian Iancu, preşedintele Comisiei pentru 

industrii şi servicii, a propus avizarea favorabilă a proiectului de Lege, propunere care a 
fost aprobată unanimitate de voturi. 

La punctul DIVERSE s-a dezbătut următorul act normativ: 
Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a 

gazelor naturale nr.123/2012, a Legii petrolului nr.238/2004, precum şi pentru modificarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.6/2014 privind exercitarea drepturilor şi îndeplinirea 
obligaţiilor ce decurg din calitatea de actionar al statului la Compania Naţională de 
Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. şi la Societatea Naţională de 
Transport Gaza Naturale" Transgaz" - S.A.Mediaş şi pentru modificarea unor acte 
normative (P.L.x 369/2014). 

La lucrările comisiei au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai Autorităţii 
Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei, sub conducerea domnului Havrileţ 
Nicolae, director general, reprezentanţi ai Ministerului Economiei sub conducerea 
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ministrului delegat pentru energie, domnul Răzvan Nicolescu, reprezentanţi ai C.N.T.E.E. 
Transelectrica S.A. sub conducerea domnului Teau Ion Toni, director general executiv şi 
domnul Ignat Ioan, consilier în cadrul Romgaz. 

În cadrul dezbaterilor a luat cuvântul următorii deputaţi: domnul Iulian Iancu, domnul 
Niţă Emil, domnul Marin Gheorghe, domnul Chiriţă Dumitru, domnul Traicu Rodin, domnul 
Iane Ovidiu Cristian, doamna Ispir Raluca, domnul Popa Radu Mihai şi domnul Antal 
Istvan. 

În urma dezbaterilor, domnul deputat Iulian Iancu, preşedintele Comisiei pentru 
industrii şi servicii, a propus adoptarea proiectului de Lege cu amendamente admise, 
propunere care a fost aprobată unanimitate de voturi. 

 
La lucrările Comisie pentru industrii şi servicii din data de 04 septembrie 2014 au 

fost prezenţi următorii domni şi doamne deputat: 
1. Iancu Iulian   – Preşedinte – P.S.D. 
2. Chiriţă Dumitru   – Vicepreşedinte – P.S.D. 
3. Iane Ovidiu Cristian  – Vicepreşedinte – P.S.D. 
4. Mironescu Răzvan   – Vicepreşedinte - P.N.L. 
5. Antal Istvan     – Secretar - U.D.M.R. 
6. Teju Sorin    – Secretar - P.L. – P.L.R. 
7. Blănariu Valentin   – Membru - P.P. - D.D.  
8. Bode Lucian Nicolae  – Membru - P.D.L. 
9. Bucur Constantin Alin  – Membru - P.S.D. 
10. Diniţă Ion   – Membru - P.C. – P.L.R. 
11. Dolineaschi Andrei   – Membru – P.S.D. 
12. Ionescu George   – Membru - P.D.L. 
13. Ispir Raluca-Cristina  – Membru P.N.L. 
14. Manolescu Oana   – Membru - Minorităţi Naţionale 
15. Marin Gheorghe  – Membru - P.S.D.  
16. Nichita Cristina   – Membru - P.S.D. 
17. Nită Emil    – Membru - P.S.D. 
18. Popa Radu Mihai  – Membru - P.S.D. 
19. Roşca Mircea   – Membru - P.N.L. 
20. Săvoiu Ionuţ Cristian  – Membru - P.S.D. 
21. Tararache Mihai   – Membru - Neafiliat 
22. Tătaru Florin-Cristian  - Membru - P.S.D. 
23. Traicu Rodin    – Membru - P.S.D. 
24. Tîmpău Radu-Bogdan – Membru - P.N.L. 

 
Lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii au început la ora 1000 şi au fost conduse 

de domnul deputat Iulian Iancu, preşedintele Comisiei pentru industrii şi servicii, care 
constată că există cvorum, respectiv sunt prezenţi 24 de deputaţi din totalul de 24 deputaţi 
membri ai comisiei şi propune dezbaterea actelor normative aflate pe ordinea de zi, iar 
comisia aprobă în unanimitate. 

Comisia a fost sesizată pentru aviz la Comisia pentru administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 21/2014 pentru modificarea art. 6 din Legea nr. 597/2001 privind unele 
măsuri de protecţie şi autorizare a construcţiilor în zona de coastă a Mării Negre (P.L.x. 
341/2014). 

La lucrările comisiei a participat, în calitate de invitat domnul Brezoi George, 
secretar de stat în ministerul Economiei, Departamentul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, 
Mediu de Afaceri şi Turism. 
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În cadrul dezbaterilor a luat cuvântul domnul deputat Iulian Iancu. 
În urma dezbaterilor, domnul deputat Iulian Iancu, preşedintele Comisiei pentru 

industrii şi servicii, a propus amânarea proiectului de Lege cu o săptămână, propunere 
care a fost aprobată unanimitate de voturi. 

Comisia a fost sesizată în fond împreună cu Comisia pentru politică economică, 
reformă şi privatizare şi Comisia pentru muncă şi protecţie socială cu proiectul de Lege 
privind economia socială (P.L.x. 335/2014). 

La lucrările comisiei a participat, în calitate de invitat domnul Attila Gyorgy, secretar 
de stat în Ministerul Finanţelor Publice. 

În cadrul dezbaterilor a luat cuvântul domnul deputat Iulian Iancu. 
În urma dezbaterilor, domnul deputat Iulian Iancu, preşedintele Comisiei pentru 

industrii şi servicii, a propus amânarea proiectului de Lege cu o săptămână, propunere 
care a fost aprobată unanimitate de voturi. 

Comisia a fost sesizată în fond împreună cu Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi cu proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 186/2013 privind 
constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale (P.L.x. 250/2014). 

La lucrările comisiei au participat, în calitate de invitaţi, domnul Attila Gyorgy, 
secretar de stat în Ministerul Finanţelor Publice şi doamna Vali Baciu, şef serviciu în 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice. 

În cadrul dezbaterilor a luat cuvântul domnul deputat Iulian Iancu. 
În urma dezbaterilor, domnul deputat Iulian Iancu, preşedintele Comisiei pentru 

industrii şi servicii, a propus amânarea proiectului de Lege cu o săptămână, propunere 
care a fost aprobată unanimitate de voturi. 

 
 
 
 

 
 

Secretar, 
Teju Sorin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Întocmit 
Consilier Parlamentar: Donea Cristina 
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