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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

COMISIA PENTRU INDUSTRII ŞI SERVICII 

        

 

Data: 20.01.2016 

 

 

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 08 şi 10 

decembrie 2015. 
Membrii comisiei au aprobat următoarea ORDINE DE ZI şi ORDINEA DE ZI 

SUPLIMENTARĂ: 
 
 

SESIZĂRI PENTRU AVIZ 
 
 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.43/2015 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor 
profesionale pentru profesiile reglementate din România (P.L.x. 824/2015). 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea 
executării lucrărilor de construcţii  (P.l.x 844/2015). 

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.321/2009 privind 
comercializarea produselor alimentare (P.l.x 834/2015). 

Propunere legislativă privind interzicerea exportului de lemn  (P.L.x. 835/2015). 
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.41/2015 pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi 
dezvoltarea tehnologică (P.L.x. 839/2015). 

Proiect de Lege privind modificarea Legii nr.83/2015 pentru completarea Legii 
nr.223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia 
civilă din România (P.l.x 841/2015). 
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SESIZĂRI ÎN FOND 
 
 

Proiect de Lege privind incubatoarele de afaceri (P.l.x 29/2015). 
Proiect de Lege pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr.21/1992 privind 

protecţia consumatorilor (P.L.x. 337/2015). 
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.37/2015 pentru 

modificarea unor acte normative din domeniul protecţiei consumatorilor (P.l.x. 691/2015). 
Propunere legislativă privind stabilirea unor măsuri de organizare şi funcţionare a 

pieţelor volante mobile pentru comercializarea produselor agroalimentare (P.l.x 799/2015). 
Propunere legislativă pentru completarea art.35 din Legea serviciului de iluminat 

public nr.230/2006 (P.l.x 390/2008). 
Proiect de Lege pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr.27/2011 privind 

transporturile rutiere (P.l.x 192/2014). 
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.31/2015 

pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr.21/1996 pentru completarea art.1 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.83/2014 privind salarizarea personalului plătit din 
fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice (P.L.x. 
741/2015). 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.69/2007 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind 
circulaţia pe drumurile publice (P.l.x 718/2007). 

 
 

COMUNICĂRI, DIRECTIVE, 
REGULAMENTE, NORME, DECIZII 

 
 
Diverse 
 
 
La lucrările Comisie pentru industrii şi servicii din data de 08 decembrie 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. 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. 
16. Tararache Mihai   – Membru – P.N.L. 
17. Traicu Rodin   – Membru - P.S.D. 
18. Tătaru Florin-Cristian  - Membru - P.S.D. 
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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 18 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 muncă şi 
protecţie socială şi Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă tineret şi sport cu proiectul de Lege 
privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.43/2015 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile 
reglementate din România (P.L.x. 824/2015). 

La lucrările comisiei au participat, în calitate de invitaţi: domnul Augustin Ioan, 
subsecretar de stat în Ministerul Tineretului şi Sportului şi doamna Salomia Oana Mihaela, 
consilier în Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice. 

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, care va fi transmis Comisiei pentru administraţie 
publică şi amenajarea teritoriului cu proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii  (P.l.x 844/2015). 

La lucrările comisiei a participat, în calitate de invitat domnul Alexandru Oprean, 
secretar de stat în Ministerul Culturii. 

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 negativă a proiectului de Lege, propunere care a fost 
aprobată cu majoritate de voturi. 

Comisia a fost sesizată pentru aviz, care va fi transmis Comisiei pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice cu propunerea legislativă pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.321/2009 privind comercializarea produselor alimentare 
(P.l.x 834/2015). 

La lucrările comisiei a participat, în calitate de invitat domnul Nica Ionuţ Cătălin, şef 
serviciu în Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. 

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 negativă a propunerii legislative, propunere care a fost 
aprobată cu majoritate de voturi. 

Comisia a fost sesizată pentru aviz, care va fi transmis Comisiei pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice cu propunerea legislativă privind 
interzicerea exportului de lemn  (P.L.x. 835/2015). 

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul următorii deputaţi: domnul Iulian Iancu, domnul 
Antal Istvan şi domnul Iane Ovidiu Cristian. 

În urma dezbaterilor, domnul deputat Iulian Iancu, preşedintele Comisiei pentru 
industrii şi servicii, a propus avizarea negativă a propunerii legislative, propunere care a fost 
aprobată cu majoritate de voturi. 

 Comisia a fost sesizată pentru aviz, care va fi transmis Comisiei pentru învăţământ, 
ştiinţă tineret şi sport cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.41/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.57/2002 privind 
cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică (P.L.x. 839/2015). 

La lucrările comisiei a participat, în calitate de invitat domnul Prisecaru Tudor, secretar 
de stat în Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice. 
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În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul următorii deputaţi: domnul Iulian Iancu, domnul 
Antal Istvan şi domnul Iane Ovidiu Cristian. 

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 care va fi transmis Comisiei pentru buget, finanţe 
şi bănci cu proiectul de Lege privind modificarea Legii nr.83/2015 pentru completarea Legii 
nr.223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia 
civilă din România (P.l.x 841/2015). 

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul următorii deputaţi: domnul Iulian Iancu şi 
domnul Iane Ovidiu Cristian. 

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 incubatoarele de afaceri (P.l.x 29/2015). 

La lucrările comisiei a participat, în calitate de invitat domnul Maricel Popa, secretar de 
stat în Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri. 

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul următorii deputaţi: domnul Iulian Iancu, domnul 
Marin Gheorghe 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 cu unanimitate de voturi. 

Comisia a fost sesizată în fond cu proiectul de Lege pentru completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.21/1992 privind protecţia consumatorilor (P.L.x. 337/2015). 

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 amânarea proiectului de Lege cu o săptămână la propunerea 
Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorului, propunere care a fost aprobată cu 
unanimitate de voturi. 

Comisia a fost sesizată în fond cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.37/2015 pentru modificarea unor acte normative din domeniul protecţiei 
consumatorilor (P.l.x. 691/2015). 

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 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 agricultură, silvicultură, 
industrie alimentară şi servicii specifice cu propunerea legislativă privind stabilirea unor 
măsuri de organizare şi funcţionare a pieţelor volante mobile pentru comercializarea 
produselor agroalimentare (P.l.x 799/2015). 

La lucrările comisiei au participat, în calitate de invitaţi: domnul Nica Ionuţ Cătălin, şef 
serviciu şi doamna Baciu Vasilica din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. 

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 cu unanimitate de voturi. 

Comisia a fost sesizată, în fond, cu propunerea legislativă pentru completarea art. 35 
din Legea serviciului de iluminat public nr.230/2006 (P.l.x 390/2008). 

În cadrul dezbaterilor a luat cuvântul domnul deputat Iulian Iancu. 
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În urma dezbaterilor, domnul deputat Iulian Iancu, preşedintele Comisiei pentru 
industrii şi servicii, a propus amânarea propunerii legislative, propunere care a fost aprobată 
cu unanimitate de voturi. 

Comisia a fost sesizată, în fond, cu proiectul de Lege pentru completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.27/2011 privind transporturile rutiere (P.l.x 192/2014). 

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

Comisia a fost sesizată împreună cu Comisia pentru transporturi şi infrastructură şi 
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.69/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice (P.l.x 718/2007). 

La lucrările comisiei au participat, în calitate de invitaţi: domnul Catană Florin, şef 
serviciu şi domnul Bosman Theodor, şef serviciu în cadrul Ministerului Afacerilor Interne. 

În urma dezbaterilor, domnul deputat Marin Gheorghe, vicepreşedintele Comisiei 
pentru industrii şi servicii, a propus continuarea dezbaterilor, 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 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.31/2015 pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr.21/1996 pentru 
completarea art.1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.83/2014 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul 
cheltuielilor publice  (P.L.x. 741/2015). 

La lucrările comisiei a participat, în calitate de invitat domnul Mitea Fănel director în 
Ministerul Finanţelor Publice. 

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul următorii deputaţi: domnul Iulian Iancu şi 
domnul Iane Ovidiu Cristian. 

În urma dezbaterilor, domnul deputat Iulian Iancu, preşedintele Comisiei pentru 
industrii şi servicii, a propus amânarea dezbaterilor cu o săptămână, propunere care a fost 
aprobată cu unanimitate de voturi. 

La punctul DIVERSE comisia a fost sesizată pentru aviz la Comisia pentru politică 
economică, reformă şi privatizare cu următorul act normativ: 

Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului privind participarea Republicii Croaţia la 
Spaţiul Economic European, semnat de către Uniunea Europeană, Islanda, Liechtenstein, 
Regatul Norvegiei şi Republica Croaţia, la 11 aprilie 2014, la Bruxelles şi de către România, 
la 12 noiembrie 2014, la Bruxelles. 

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

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

 
La lucrările Comisie pentru industrii şi servicii din data de 10 decembrie 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. Ţîmpău Radu Bogdan – Secretar - P.N.L.  
6. Antal Istvan     – Secretar - U.D.M.R. 
7. Blănariu Valentin   – Membru - P.S.D. 
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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. 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Secretar, 
Ţîmpău Radu Bogdan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Întocmit 
Consilier Parlamentar: Donea Cristina 
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