PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
COMISIA PENTRU INDUSTRII ŞI SERVICII
SINTEZA
LUCRĂRILOR COMISIEI PENTRU INDUSTRII ŞI SERVICII
Comisia pentru industrii şi servicii şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 19 şi 20
noiembrie 2014.
Membrii comisiei au aprobat următoarea ORDINE DE ZI:
SESIZĂRI PENTRU AVIZE
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul
Georgiei privind schimbul şi protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate, semnat la Tbilisi,
la 14 martie 2014 (P.L.x. 492/2014).
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de cooperare în domeniul navigaţiei prin
satelit între Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, semnat la Bruxelles,
la 22 septembrie 2010 (P.L.x. 494/2014).
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de cooperare între Uniunea Europeană
şi Statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Confederaţia Elveţiană, pe de altă parte,
privind programele europene de radionavigaţie prin satelit, semnat la Bruxelles, la 18
decembrie 2013 (P.L.x. 495/2014).
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului Euro-mediteranean în domeniul aviaţiei
între Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, semnat la Luxembourg la
10 iunie 2013 (P.L.x. 496/2014).
SESIZĂRI ÎN FOND
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.16/2014 pentru
modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.25/2001 privind înfiinţarea Companiei
Naţionale de Investiţii "C.N.I "-S.A. (P.L.x. 478/2014).
Proiect de Lege pentru suspendarea aplicării dispoziţiilor art.4 din Ordonanţa
Guvernului nr.41/1998 privind taxele în domeniul protecţiei proprietăţii industriale şi regimul
de utilizare a acestora (P.L.x 482/2014).
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.14/2011
pentru protecţia consumatorilor la încheierea şi executarea contractelor privind dobândirea
dreptului de folosinţă pe o perioadă determinată a unuia sau a mai multor spaţii de cazare,
a contractelor pe termen lung privind dobândirea unor beneficii pentru produsele de
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vacanţă, a contractelor de revânzare, precum şi a contractelor de schimb (P.L.x.
193/2011).
COMUNICĂRI, DIRECTIVE,
REGULAMENTE, NORME, DECIZII
Comunicarea – Cercetarea şi inovarea ca surse de reînnoire a creşterii
[COM(2014)339].
Comunicarea – Eficienţa energetică şi contribuţia sa la securitatea energetică şi
cadrul pentru politica privind schimbările climatice şi energia pentru 2030 [COM(2014)520].
Diverse
La lucrările Comisie pentru industrii şi servicii din data de 19 noiembrie 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. Tîmpău Radu-Bogdan
– Secretar - P.N.L.
6. Antal Istvan
– Secretar - U.D.M.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. Dolineaschi Andrei
– Membru – P.S.D.
11. Ionescu George
– Membru - P.D.L.
12. Ispir Raluca-Cristina
– Membru P.N.L.
13. Manolescu Oana
– Membru - Minorităţi Naţionale
14. Marin Gheorghe
– Membru - P.S.D.
15. Nichita Cristina
– Membru - P.S.D.
16. Nită Emil
– Membru - P.S.D.
17. Săvoiu Ionuţ Cristian
– Membru – P.S.D.
18. Tararache Mihai – Membru - Neafiliat
19. Tătaru Florin-Cristian
- Membru - P.S.D.
20. Traicu Rodin
– Membru - P.S.D.
De la lucrările sedinţei au lipsit următorii deputaţi:
1. Diniţă Ion
– Membru - P.C. – P.L.R.
2. Roşca Mircea
– Membru - P.N.L.
Lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii au început la ora 1330 şi au fost conduse
de domnul deputat Iulian Iancu, preşedintele Comisiei pentru industrii şi servicii, care
constată că există cvorum, respectiv sunt prezenţi 20 de deputaţi din totalul de 22 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 pentru administraţie publică şi
amenajarea teritoriului cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr.16/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.25/2001 privind
înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii "C.N.I "-S.A. (P.L.x. 478/2014).
La lucrările comisiei au participat în calitate de invitaţi: doamna Sirma Caraman,
Secretar de Stat, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, doamna Irina
Cajal, Secretar de Stat, Ministerul Culturii, doamna Manuela Pătrăşcoiu, Director General,
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Compania Naţională de Investiţii şi domnul Prisecaru Tudor, Secretar de Stat, Ministerul
Educaţiei Naţionale.
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 adoptarea favorabilă a proiectului de Lege, propunere care a
fost aprobată majoritate de voturi şi o abţinere.
Comisia a fost sesizată în fond împreună cu Comisia pentru buget, finanţe şi bănci
cu proiectul de Lege pentru suspendarea aplicării dispoziţiilor art.4 din Ordonanţa
Guvernului nr.41/1998 privind taxele în domeniul protecţiei proprietăţii industriale şi regimul
de utilizare a acestora (P.L.x 482/2014).
La lucrările comisiei au participat în calitate de invitaţi: domnul Alexandru Ioan
Andrei, Director General, doamna Bucura Ionescu, Director şi doamna Constanţa Moraru,
Sef Serviciu Juridic, Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci.
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 adoptarea favorabilă a proiectului de Lege, propunere care a
fost aprobată cu unanimitate de voturi.
Comisia a fost sesizată pentru aviz la Comisia pentru apărare, ordine publică şi
siguranţă naţională cu proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul
României şi Guvernul Georgiei privind schimbul şi protecţia reciprocă a informaţiilor
clasificate, semnat la Tbilisi, la 14 martie 2014 (P.L.x. 492/2014).
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 avizarea favorabilă a proiectului de Lege, propunere care a
fost aprobată cu unanimitate de voturi.
Comisia a fost sesizată pentru aviz la Comisia pentru tehnologia informaţiei şi
comunicaţiilor cu proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului de cooperare în domeniul
navigaţiei prin satelit între Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte,
semnat la Bruxelles, la 22 septembrie 2010 (P.L.x. 494/2014).
La lucrările comisiei au participat în calitate de invitaţi: domnul Ionică Bebe Viorel,
Secretar de Stat, Ministerul pentru Societatea Informaţională şi domnul Prisecaru Tudor,
Secretar de Stat, Ministerul Educaţiei Naţionale.
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 cu unanimitate de voturi.
Comisia a fost sesizată pentru aviz la Comisia pentru tehnologia informaţiei şi
comunicaţiilor cu proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului de cooperare între Uniunea
Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Confederaţia Elveţiană, pe de
altă parte, privind programele europene de radionavigaţie prin satelit, semnat la Bruxelles,
la 18 decembrie 2013 (P.L.x. 495/2014).
La lucrările comisiei au participat în calitate de invitaţi: domnul Ionică Bebe Viorel,
Secretar de Stat, Ministerul pentru Societatea Informaţională şi domnul Prisecaru Tudor,
Secretar de Stat, Ministerul Educaţiei Naţionale.
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 cu unanimitate de voturi.
Comisia a fost sesizată pentru aviz la Comisia pentru transporturi şi infrastructură cu
proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului Euro-mediteranean în domeniul aviaţiei între
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Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, semnat la Luxembourg la 10
iunie 2013 (P.L.x. 496/2014).
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 avizarea favorabilă a proiectului de Lege, propunere care a
fost aprobată cu unanimitate de voturi.
Comisia a fost sesizată în fond împreună cu Comisia juridică, de disciplină şi
imunităţi cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.14/2011 pentru protecţia consumatorilor la încheierea şi executarea contractelor privind
dobândirea dreptului de folosinţă pe o perioadă determinată a unuia sau a mai multor spaţii
de cazare, a contractelor pe termen lung privind dobândirea unor beneficii pentru
produsele de vacanţă, a contractelor de revânzare, precum şi a contractelor de schimb
(P.L.x. 193/2011).
La lucrările comisiei au participat în calitate de invitaţi: doamna Laura Răduţ, Şef
Serviciu, domnul Răzvan Florescu , Vicepreşedinte şi doamna Violeta Antohi, Consilier
Juridic, Autoritatea 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 adoptarea favorabilă a proiectului de Lege, propunere care a
fost aprobată cu unanimitate de voturi.
Comisia a fost sesizată cu comunicarea – Cercetarea şi inovarea ca surse de
reînnoire a creşterii [COM(2014)339]
La lucrările comisiei au participat în calitate de invitaţi: doamna Mariana Voicu,
Director, Ministerul Economiei şi domnul Mihai Fâcă, Secretar de Stat, Ministerul Mediului
şi Schimbărilor Climatice.
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, cu unanimitate de voturi, înaintarea unui proiect de opinie
Comisiei pentru afaceri europene.
Comisia a fost sesizată cu comunicarea – Eficienţa energetică şi contribuţia sa la
securitatea energetică şi cadrul pentru politica privind schimbările climatice şi energia
pentru 2030 [COM(2014)520].
La lucrările comisiei au participat în calitate de invitaţi: domnul Emil Calotă,
Vicepreşedinte, Agenţia Naţională de Reglementare în domeniul Energiei, domnul Ioan
Eugen Popiţiu, Consilier şi doamna Felicia Răcăşanu, Director General Adjunct, Ministerul
Economiei, Departamentul pentru Energie.
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, cu unanimitate de voturi, înaintarea unui proiect de opinie
Comisiei pentru afaceri europene.
La lucrările Comisie pentru industrii şi servicii din data de 20 noiembrie 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. Tîmpău Radu-Bogdan
– Secretar - P.N.L.
6. Antal Istvan
– Secretar - U.D.M.R.
7. Blănariu Valentin
– Membru - P.P. - D.D.
8. Bode Lucian Nicolae
– Membru - P.D.L.
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9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Bucur Constantin Alin
Diniţă Ion
Dolineaschi Andrei
Ionescu George
Ispir Raluca-Cristina
Manolescu Oana
Marin Gheorghe
Nichita Cristina
Nită Emil
Săvoiu Ionuţ Cristian
Roşca Mircea
Tararache Mihai
Tătaru Florin-Cristian
Traicu Rodin

– Membru - P.S.D.
– Membru - P.C. – P.L.R.
– Membru – P.S.D.
– Membru - P.D.L.
– Membru P.N.L.
– Membru - Minorităţi Naţionale
– Membru - P.S.D.
– Membru - P.S.D.
– Membru - P.S.D.
– Membru – P.S.D.
– Membru - P.N.L.
– Membru - Neafiliat
- Membru - P.S.D.
– Membru - P.S.D.

De la lucrările sedinţei au lipsit următorii deputaţi:
1. Diniţă Ion
– Membru - P.C. – P.L.R.
2. Roşca Mircea
– Membru - P.N.L.
Lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii au început la ora 1000 şi s-au desfăşurat
la nivel de raportori pentru faza preliminară întocmirii proiectului de raport.

Secretar,
Ţîmpău Radu Bogdan

Întocmit
Consilier Parlamentar: Donea Cristina
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