PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
COMISIA PENTRU INDUSTRII ŞI SERVICII
Data: 29.04.2015
SINTEZA
LUCRĂRILOR COMISIEI PENTRU INDUSTRII ŞI SERVICII
Comisia pentru industrii şi servicii şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 21 şi 23 aprilie
2015.
Membrii comisiei au aprobat următoarea ORDINE DE ZI:
SESIZĂRI PENTRU AVIZ
Propunere legislativă privind etichetarea produselor alimentare care conţin gluten
şi/sau lactoză (P.l.x. 342/2015).
SESIZĂRI ÎN FOND
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.523/2003 privind aprobarea
Programului Naţional de Dezvoltare a Turismului "Schi în România " (P.l.x. 274/2015).
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.5/2013 privind stabilirea
unor măsuri speciale de impozitare a activităţilor cu caracter de monopol natural din sectorul
energiei electrice şi al gazului natural (P.l.x. 74/2013).
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.7/2013 privind instituirea
impozitului asupra veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a dereglementării preţurilor din
sectorul gazelor naturale (P.L.x. 97/2013).
Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea art. 31 din Legea serviciului de
alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006 (P.l.x. 134/2015).
Proiect de Lege pentru completarea art.32 din Legea serviciului de alimentare cu apă
şi de canalizare nr.241/2006 (P.l.x. 335/2014).
Propunere legislativă pentru modificarea Legii minelor nr.85/2003 (P.l.x. 119/2013).
Propunere legislativă pentru stimularea formării profesionale pe lângă întreprinderile
private (P.l.x. 322/2015).
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.8/2014 pentru
modificarea unor termene prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.8/2009 privind
acordarea voucherelor de vacanţă (P.l.x. 552/2014).
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Propunere legislativă pentru completarea Art.39, Art.293 şi Art.294 din OUG 34/2006,
actualizată în 2014, privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii (P.L.x. 339/2015).
COMUNICĂRI, DIRECTIVE,
REGULAMENTE, NORME, DECIZII
Diverse
La lucrările Comisie pentru industrii şi servicii din data de 21 aprilie 2015 au fost
prezenţi următorii domni şi doamne deputat:
1. Iancu Iulian
- Preşedinte – P.S.D.
2. Iane Ovidiu Cristian
– Vicepreşedinte – P.S.D.
3. Marin Gheorghe
- Vicepreşedinte – P.S.D.
4. Mironescu Răzvan Horia – Vicepreşedinte - P.N.L.
5. Antal Istvan
– Secretar - U.D.M.R.
6. Ţîmpău Radu Bogdan
– Secretar - P.N.L.
7. Blănariu Valentin
– Membru - Neafiliat
8. Bode Lucian Nicolae
– Membru - P.D.L.
9. Bucur Constantin Alin
– Membru - P.S.D.
10. Chiriţă Dumitru
– Membru - Neafiliat
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. Nichita Cristina
– Membru - P.S.D.
16. Roşca Mircea
– Membru - P.N.L.
17. Tararache Mihai
– Membru – P.N.L.
18. Traicu Rodin
– Membru - P.S.D.
19. Tătaru Florin-Cristian
- Membru - P.S.D.
De la lucrările Comisiei a lipsit următorul deputat:
1. Săvoiu Ionuţ Cristian
– Membru – P.S.D.
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 19 de deputaţi din totalul de 20 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 agricultură, silvicultură, industrie
alimentară şi servicii specifice cu propunerea legislativă privind etichetarea produselor
alimentare care conţin gluten şi/sau lactoză (P.l.x. 342/2015).
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 nefavorabilă a propunerii legislative, propunere care a
fost adoptată cu majoritate de voturi şi două voturi împotrivă.
Comisia a fost sesizată în fond cu propunere legislativă pentru completarea Legii
nr.523/2003 privind aprobarea Programului Naţional de Dezvoltare a Turismului "Schi în
România " (P.l.x. 274/2015).
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La lucrările comisiei a participat în calitate de invitat doamna Simona Allice Man,
Preşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Turism.
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
adoptată cu unanimitate de voturi.
Comisia a fost sesizată în fond împreună cu Comisia pentru buget, finanţe şi bănci cu
proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.5/2013 privind stabilirea unor
măsuri speciale de impozitare a activităţilor cu caracter de monopol natural din sectorul
energiei electrice şi al gazului natural (P.l.x. 74/2013).
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 cu unanimitate de voturi.
Comisia a fost sesizată în fond împreună cu Comisia pentru buget, finanţe şi bănci cu
proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.7/2013 privind instituirea
impozitului asupra veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a dereglementării preţurilor din
sectorul gazelor naturale (P.l.x. 97/2013).
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 cu unanimitate de voturi.
Comisia a fost sesizată în fond împreună cu Comisia pentru mediu şi echilibru
ecologic cu proiect de Lege pentru modificarea şi completarea art. 31 din Legea serviciului
de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006 (P.l.x. 134/2015).
La lucrările comisiei a participat în calitate de invitat domnul Băndoiu Iulian, Director în
cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare şi de Utilităţi
Publice.
În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul următorii deputaţi: domnul Iulian Iancu, domnul
Iane Cristian Ovidiu, domnul Antal Istvan, domnul Bode Lucian, domnul Tararache Mihai,
domnul Mironescu Răzvan Horia şi domnul Marin Gheorghe.
În urma dezbaterilor, domnul deputat Marin Gheorghe, vicepreşedintele Comisiei
pentru industrii şi servicii, a propus amânarea proiectului de Lege cu o săptămână,
propunere care a fost aprobată cu unanimitate de voturi.
Comisia a fost sesizată în fond împreună cu Comisia pentru administraţie publică şi
amenajarea teritoriului cu proiectul de Lege pentru completarea art. 32 din Legea serviciului
de alimentare cu apă şi de canalizare nr.241/2006 (P.l.x. 335/2014).
La lucrările comisiei a participat în calitate de invitat domnul senator Vochiţoiu
Haralambie.
În urma dezbaterilor, domnul deputat Marin Gheorghe, vicepreşedintele Comisiei
pentru industrii şi servicii, a propus adoptarea proiectului de Lege cu amendamente admise,
propunere care a fost aprobată cu unanimitate de voturi.
Comisia a fost sesizată în fond împreună cu Comisia pentru mediu şi echilibru
ecologic cu propunerea legislativă pentru modificarea Legii minelor nr.85/2003 (P.l.x.
119/2013).
La lucrările comisiei a participat în calitate de invitat domnul Găman Sorin, Director
General Adjunct în cadrul Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului.
În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul următorii deputaţi: domnul Iane Cristian Ovidiu,
domnul Antal Istvan, domnul Bode Lucian, şi domnul Marin Gheorghe.
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În urma dezbaterilor, domnul deputat Marin Gheorghe, vicepreşedintele Comisiei
pentru industrii şi servicii, a propus respingerea propunerii legislative, propunere care a fost
aprobată cu majoritate de voturi şi o abţinere.
Comisia a fost sesizată în fond împreună cu Comisia pentru muncă şi protecţie socială
cu propunerea legislativă pentru stimularea formării profesionale pe lângă întreprinderile
private (P.l.x. 322/2015).
La lucrările comisiei a participat în calitate de invitat doamna Stroe Monica, Consilier
Superior în Ministerul Finanţelor Publice.
În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul următorii deputaţi: domnul Marin Gheorghe şi
doamna Manolescu Oana.
În urma dezbaterilor, domnul deputat Marin Gheorghe, vicepreşedintele Comisiei
pentru industrii şi servicii, a propus respingerea propunerii legislative, propunere care a fost
aprobată cu unanimitate de voturi.
Comisia a fost sesizată în fond împreună cu Comisia pentru muncă şi protecţie socială
cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.8/2014 pentru modificarea
unor termene prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.8/2009 privind acordarea
voucherelor de vacanţă (P.L.x. 552/2014). Proiectul a fost dezbătut, în sedinţă comună,
împreună cu Comisia pentru muncă şi protecţie socială.
La lucrările comisiei au participat în calitate de invitaţi domnul Bogdan Pandelică,
Secretar de Stat în Ministerul Economiei, Comerţului şi Turismului şi doamna Allice Simona
Mann, Preşedinte al Autorităţii Naţionale a Turismului.
În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul următorii deputaţi: domnul Iulian Iancu, domnul
Mironescu Răzvan Horia, domnul Marin Gheorghe, domnul Solomon Adrian şi doamna
Pocora Cristina Ancuţa.
În urma dezbaterilor, domnul deputat Iulian Iancu, preşedintele Comisiei pentru
industrii şi servicii, a propus continuarea dezbaterilor la nivel de raportori a proiectului de
Lege, propunere care a fost adoptată cu unanimitate de voturi.
Comisia a fost sesizată în fond împreună cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi
cu propunerea legislativă pentru completarea Art.39, Art.293 şi Art.294 din OUG 34/2006,
actualizată în 2014, privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii (P.L.x. 339/2015).
La lucrările comisiei a participat în calitate de invitat domnul deputat Remus Cernea.
În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul următorii deputaţi: domnul Marin Gheorghe,
domnul Iane Ovidiu Cristian, domnul Ţîmpău Radu Bogdan şi domnul Antal Istvan.
În urma dezbaterilor, domnul deputat Marin Gheorghe, vicepreşedintele Comisiei
pentru industrii şi servicii, a propus respingerea propunerii legislative, propunere care a fost
aprobată cu majoritate de voturi şi patru abţineri.
La lucrările Comisie pentru industrii şi servicii din data de 23 aprilie 2015 au fost
prezenţi următorii domni şi doamne deputat:
1. Iancu Iulian
- Preşedinte – P.S.D.
2. Iane Ovidiu Cristian
– Vicepreşedinte – P.S.D.
3. Marin Gheorghe
- Vicepreşedinte – P.S.D.
4. Mironescu Răzvan Horia – Vicepreşedinte - P.N.L.
5. Antal Istvan
– Secretar - U.D.M.R.
6. Ţîmpău Radu Bogdan
– Secretar - P.N.L.
7. Blănariu Valentin
– Membru - Neafiliat
8. Bode Lucian Nicolae
– Membru - P.D.L.
9. Bucur Constantin Alin
– Membru - P.S.D.
10. Chiriţă Dumitru
– Membru - Neafiliat
11. Dolineaschi Andrei
– Membru – P.S.D.
4

12. Ionescu George
13. Ispir Raluca-Cristina
14. Manolescu Oana
15. Roşca Mircea
16. Tararache Mihai
17. Traicu Rodin
18. Tătaru Florin-Cristian

– Membru - P.D.L.
– Membru P.N.L.
– Membru - Minorităţi Naţionale
– Membru - P.N.L.
– Membru – P.N.L.
– Membru - P.S.D.
- Membru - P.S.D.

De la lucrările Comisiei a lipsit următorul deputat:
1. Săvoiu Ionuţ Cristian
– Membru – P.S.D.
Lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii s-au desfăşurat la nivel de raportori.

Secretar,
Ţîmpău Radu Bogdan

Întocmit
Consilier Parlamentar: Donea Cristina
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