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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

COMISIA PENTRU INDUSTRII ŞI SERVICII 
        

 
Data: 26.02.2016 

 
 

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 16 şi 18 

februarie 2016. 
Membrii comisiei au aprobat următoarea ORDINE DE ZI: 
   
 

SESIZĂRI PENTRU AVIZ 
 

1. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.185/2013 privind 
amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate (P.L.x. 15/2015). 

2. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.51/2015 
privind unele măsuri pentru realizarea de investiţii la operatorii economici din industria de 
apărare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative (P.L.x. 887/2015). 

 
 

SESIZĂRI ÎN FOND 
 
 

3. Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice (P.l.x 871/2015). 

4. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.58/2015 
pentru modificarea art.51 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.189/2002 privind 
operaţiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziţii pentru nevoi de apărare, 
ordine publică şi siguranţă naţională (P.L.x. 5/2016). 

5. Propunere legislativă privind diminuarea risipei alimentare (P.l.x. 851/2015). 
6. Proiect de Lege privind combaterea risipei alimentare (P.l.x 842/2015). 
7. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea OUG 195/2002 privind 

circulaţia pe drumurile publice (P.l.x 614/2013). 
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8. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare (P.l.x 625/2013). 

9. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea OUG 195/2002 republicată 
privind circulaţia pe drumurile publice (P.L.x. 635/2013). 

10. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea OUG 195/2002 
republicată privind circulaţia pe drumurile publice (P.l.x 615/2013). 

11. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice (P.L.x. 110/2014). 

12. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.44/2008 
privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, 
întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale (P.l.x 377/2008). 

13. Propunere legislativă privind înfiinţarea "Fondului Român de Investiţii Strategice în 
Energie şi Resurse Energetice "-S.A (P.l.x 308/2013). 

 
 

COMUNICĂRI, DIRECTIVE, 
REGULAMENTE, NORME, DECIZII 

 
Diverse 
 
La lucrările Comisie pentru industrii şi servicii din data de 16 februarie 2016 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. Blănariu Valentin   – Membru - P.S.D. 
7. Bode Lucian Nicolae  – Membru - P.N.L. 
8. Bucur Constantin Alin  – Membru - P.S.D. 
9. Chiriţă Dumitru   – Membru - P.S.D. 
10. Dolineaschi Andrei   – Membru – P.S.D. 
11. Ionescu George   – Membru - P.N.L. 
12. Ispir Raluca-Cristina  – Membru P.N.L. 
13. Manolescu Oana   – Membru - Minorităţi Naţionale 
14. Roşca Mircea   – Membru - P.N.L. 
15. Tararache Mihai   – Membru – P.N.L. 
16. Traicu Rodin   – Membru - P.S.D. 
17. Tătaru Florin-Cristian  - Membru - P.S.D. 
 

De la lucrările sedinţei a lipsit următorul deputat: 
1. Ţîmpău Radu Bogdan – Secretar - P.N.L.  
 

Lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii au început la ora 1000 şi au fost conduse 
de domnul deputat Iane Ovidiu Cristian, vicepreşedintele Comisiei pentru industrii şi servicii, 
care constată că există cvorum, respectiv sunt prezenţi 17 deputaţi din totalul de 18 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, care va fi transmis Comisiei pentru administraţie 
publică şi amenajarea teritoriului cu propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea 
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Legii nr.185/2013 privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate (P.L.x. 
15/2015). 

În cadrul dezbaterilor a luat cuvântul domnul deputat Iane Ovidiu Cristian. 
În urma dezbaterilor, domnul deputat Iane Ovidiu Cristian, vicepreşedintele Comisiei 

pentru industrii şi servicii, a propus avizarea negativă a propunerii legislative, propunere care 
a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

Comisia a fost sesizată pentru aviz, care va fi transmis Comisiei de apărare, ordine 
publică şi siguranţă naţională cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.51/2015 privind unele măsuri pentru realizarea de investiţii la operatorii 
economici din industria de apărare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative 
(P.L.x. 887/2015). 

La lucrările comisiei au participat, în calitate de invitaţi domnul Ghizdeanu Ion, 
secretar de stat şi domnul Răduţ Marius, expert în Ministerul Finanţelor Publice, doamna 
Chiser Anca, secretar de stat în Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţia cu Mediul de 
Afaceri şi domnul Popescu Bogdan, consilier juridic în Ministerul Apărării Naţionale. 

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul următorii deputaţi: domnul Iane Ovidiu Cristian 
şi domnul Rodin Traicu. 

În urma dezbaterilor, domnul deputat Iane Ovidiu Cristian, vicepreşedintele Comisiei 
pentru industrii şi servicii, a propus amânarea proiectului de Lege, propunere care a fost 
aprobată cu unanimitate de voturi. 

Comisia a fost sesizată, în fond, împreună cu Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură şi Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi cu propunerea legislativă pentru 
modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile 
publice (P.l.x 871/2015). 

La lucrările comisiei a participat, în calitate de invitat domnul Tătuc Costin Titel, 
director adjunct în Ministerul Afacerilor Interne. 

În cadrul dezbaterilor a luat cuvântul domnul deputat Iane Ovidiu Cristian. 
În urma dezbaterilor, domnul deputat Iane Ovidiu Cristian, vicepreşedintele Comisiei 

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

Comisia a fost sesizată, în fond, împreună Comisia pentru apărare, ordine publică şi 
siguranţă naţională cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.58/2015 pentru modificarea art.51 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.189/2002 privind operaţiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziţii pentru 
nevoi de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională (P.L.x. 5/2016). 

La lucrările comisiei a participat, în calitate de invitat doamna Otilia Sava, secretar de 
stat în Ministerul Apărării Naţionale. 

În cadrul dezbaterilor a luat cuvântul domnul deputat Iane Ovidiu Cristian. 
În urma dezbaterilor, domnul deputat Iane Ovidiu Cristian, vicepreşedintele Comisiei 

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

Comisia a fost sesizată în fond propunerea legislativă privind diminuarea risipei 
alimentare (P.l.x. 851/2015). 

La lucrările comisiei au participat, în calitate de invitaţi: domnul Florin Alexe, deputat 
PNL, doamna Simona Allice Man, secretar de stat în Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale şi doamna Ichim Lenuţa, subsecretar de stat în cadrul Autorităţii Naţionale Sanitară 
Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor. 

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul următorii deputaţi: domnul Antal Istvan, domnul 
Iane Ovidiu Cristian, domnul Mironescu Horia Răzvan şi domnul Traicu Rodin. 
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În urma dezbaterilor, domnul deputat Iane Ovidiu Cristian, vicepreşedintele Comisiei 
pentru industrii şi servicii, a propus amânarea propunerii legislative cu două săptămâni, 
propunere care a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

Comisia a fost sesizată în fond cu proiectul de Lege privind combaterea risipei 
alimentare (P.l.x 842/2015). 

La lucrările comisiei au participat, în calitate de invitaţi: domnul Florin Alexe, deputat 
PNL, doamna Simona Allice Man, secretar de stat în Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale şi doamna Ichim Lenuţa, subsecretar de stat în cadrul Autorităţii Naţionale Sanitară 
Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor. 

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul următorii deputaţi: domnul Antal Istvan, domnul 
Iane Ovidiu Cristian, domnul Mironescu Horia Răzvan şi domnul Traicu Rodin. 

În urma dezbaterilor, domnul deputat Iane Ovidiu Cristian, vicepreşedintele Comisiei 
pentru industrii şi servicii, a propus amânarea proiectului de Lege cu două săptămâni, 
propunere care a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

Comisia a fost sesizată, în fond, împreună cu Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură şi Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi cu propunerea legislativă pentru 
modificarea şi completarea OUG 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice (P.l.x 
614/2013). 

La lucrările comisiei a participat, în calitate de invitat domnul Tătuc Costin Titel, 
director adjunct în Ministerul Afacerilor Interne. 

În cadrul dezbaterilor a luat cuvântul domnul deputat Iane Ovidiu Cristian. 
În urma dezbaterilor, domnul deputat Iane Ovidiu Cristian, 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 transporturi şi 
infrastructură şi Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi cu propunerea legislativă pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia 
pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (P.l.x 625/2013). 

La lucrările comisiei a participat, în calitate de invitat domnul Tătuc Costin Titel, 
director adjunct în Ministerul Afacerilor Interne. 

În cadrul dezbaterilor a luat cuvântul domnul deputat Iane Ovidiu Cristian. 
În urma dezbaterilor, domnul deputat Iane Ovidiu Cristian, vicepreşedintele Comisiei 

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

Comisia a fost sesizată, în fond, împreună cu Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură şi Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi cu propunerea legislativă pentru 
modificarea şi completarea OUG 195/2002 republicată privind circulaţia pe drumurile publice 
(P.L.x. 635/2013). 

La lucrările comisiei a participat, în calitate de invitat domnul Tătuc Costin Titel, 
director adjunct în Ministerul Afacerilor Interne. 

În cadrul dezbaterilor a luat cuvântul domnul deputat Iane Ovidiu Cristian. 
În urma dezbaterilor, domnul deputat Iane Ovidiu Cristian, vicepreşedintele Comisiei 

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

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea OUG 195/2002 republicată 
privind circulaţia pe drumurile publice (P.l.x 615/2013). 

La lucrările comisiei a participat, în calitate de invitat domnul Tătuc Costin Titel, 
director adjunct în Ministerul Afacerilor Interne. 

În cadrul dezbaterilor a luat cuvântul domnul deputat Iane Ovidiu Cristian. 
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În urma dezbaterilor, domnul deputat Iane Ovidiu Cristian, 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 transporturi şi 
infrastructură şi Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi cu proiectul de lege pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia 
pe drumurile publice (P.L.x. 110/2014). 

La lucrările comisiei a participat, în calitate de invitat domnul Tătuc Costin Titel, 
director adjunct în Ministerul Afacerilor Interne. 

În cadrul dezbaterilor a luat cuvântul domnul deputat Iane Ovidiu Cristian. 
În urma dezbaterilor, domnul deputat Iane Ovidiu Cristian, vicepreşedintele Comisiei 

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

La punctul DIVERSE s-au dezbătut următoarele acte normative: 
Comisia a fost sesizată împreună cu Comisia pentru buget, finanţe şi bănci cu 

propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.267/2008 privind unele 
măsuri speciale pentru reglementarea avansului rest de justificat, precum şi pentru 
efectuarea recepţiei în faza unică a lucrărilor de construcţii şi a instalaţiilor aferente acestora 
la obiectivul de investiţii Palatul Parlamentului  (P.l.x 833/2015). 

În cadrul dezbaterilor a luat cuvântul domnul deputat Iane Ovidiu Cristian. 
În urma dezbaterilor, domnul deputat Iane Ovidiu Cristian, vicepreşedintele Comisiei 

pentru industrii şi servicii, a propus adoptarea proiectului de Lege cu amendamente admise 
şi intocmirea raportului suplimentar, propunere care a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

Comisia a fost sesizată, în fond, împreună cu Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură şi Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare cu propunerea 
legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind 
circulaţia pe drumurile publice (P.l.x 601/2014). 

La lucrările comisiei a participat, în calitate de invitat domnul Tătuc Costin Titel, 
director adjunct în Ministerul Afacerilor Interne. 

În cadrul dezbaterilor a luat cuvântul domnul deputat Iane Ovidiu Cristian. 
În urma dezbaterilor, domnul deputat Iane Ovidiu Cristian, vicepreşedintele Comisiei 

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

 
La lucrările Comisie pentru industrii şi servicii din data de 18 februarie 2016 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. Ţîmpău Radu Bogdan – Secretar - P.N.L.  
6. Antal Istvan     – Secretar - U.D.M.R. 
7. Blănariu Valentin   – Membru - P.S.D. 
8. Bode Lucian Nicolae  – Membru - P.N.L. 
9. Bucur Constantin Alin  – Membru - P.S.D. 
10. Chiriţă Dumitru   – Membru - P.S.D. 
11. Dolineaschi Andrei   – Membru – P.S.D. 
12. Ionescu George   – Membru - P.N.L. 
13. Ispir Raluca-Cristina  – Membru P.N.L. 
14. Manolescu Oana   – Membru - Minorităţi Naţionale 
15. Roşca Mircea   – Membru - P.N.L. 
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16. Tararache Mihai   – Membru – P.N.L. 
17. Traicu Rodin   – Membru - P.S.D. 
18. Tătaru Florin-Cristian  - Membru - P.S.D. 
 

Lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii s-au desfăşurat la nivel de raportori şi au 
fost discutate următoarele acte normative: 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.44/2008 
privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, 
întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale (P.l.x 377/2008). 

Propunere legislativă privind înfiinţarea "Fondului Român de Investiţii Strategice în 
Energie şi Resurse Energetice "-S.A (P.l.x 308/2013). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Secretar, 
Ţîmpău Radu Bogdan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Întocmit 
Consilier Parlamentar: Donea Cristina 
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