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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 08, 09, 10 
aprilie 2014. 

  
Membrii comisiei au aprobat următoarea ORDINE DE ZI: 

 
SESIZĂRI PENTRU AVIZE 

 
1. Proiect de Lege pentru înfiinţarea Autorităţii Naţionale prentru Certificarea şi Calificarea 
Operatorilor Economici Eligibili (PLx 80/2014). 
2. Propunere legislativă privind modificarea Legii nr. 571 din 22 decembrie 2003, Codul 
Fiscal (Plx 130/2014). 
3. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind 
autorizarea executării lucrărilor de construcţii (Plx 585/2013). 
4. Propunere legislativă privind îmbunătăţirea structurii rezervelor internaţionale ale 
României (Plx 135/2014). 
5. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 185/2013 privind 
amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate (PLx 144/2014). 
6. Propunere legislativă de modificare şi completare a Legii nr. 223 din 2007 privind 
statutul navigant profesionist din aviaţia civilă din România (Plx 612/2013). 
 

 
SESIZĂRI ÎN FOND 

 
7. Proiect de Lege pentru completarea Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi 
şi în regim de inchiriere (PLx 621/2010). 
8. 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 (PLx 718/2007). 
9. Proiect de lege pentru aprobarea Ordonaţei Guvernului nr. 20/2010 privind stabilirea 
unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislaţiei Uniunii Europene care armonizează 
condiţiile de comercializare a produselor (PLx 719/2010). 
10. Proiect de lege pentru aprobarea Ordonaţei Guvernului nr. 8/2012 pentru modificarea 
Ordonaţei Guvernului nr. 20/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a 
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legislaţiei Uniunii Europene care armonizează condiţiile de comercializare a produselor 
(PLx 166/2012). 
11. Propunere legislativă pentru protejarea rezervei de gaze naturale a României şi 
interzicerea exploatării resurselor naturale prin metode neconvenţionale care periclitează 
siguranţa mediului (Plx 102/2014). 
 

 
COMUNICĂRI, DIRECTIVE, 

 REGULAMENTE, NORME, DECIZII 
 
12. Diverse 
 

La lucrările Comisie pentru industrii şi servicii din data de 08 aprilie 2014 au fost 
prezenţi următorii domni şi doamne deputat: 
1. Iancu Iulian  – Preşedinte – P.S.D. 
2. Chiriţă Dumitru   – Vicepreşedinte – P.S.D. 
3. Martin Eduard Stelian  – Vicepreşedinte – P.S.D. 
4.Teju Sorin    – Secretar - P.N.L. 
5. Blănariu Valentin   – Membru - P.P. - D.D.  
6. Bode Lucian Nicolae  – Membru - P.D.L. 
7. Bucur Constantin Alin  – Membru - P.S.D. 
8. Diniţă Ion   – Membru - P.C. 
9. Dolineaschi Andrei  – Membru – P.S.D. 
10. Ionescu George  – Membru - P.D.L. 
11. Ispir Raluca-Cristina  – Membru P.N.L. 
12. Manolescu Oana  – Membru - Minorităţi Naţionale 
13. Marin Gheorghe  – Membru - P.S.D.  
14. Mironescu Răzvan  – Membru - P.N.L. 
15. Nichita Cristina   – Membru - P.S.D. 
16. Nită Emil    – Membru - P.S.D. 
17. Popa Radu Mihai – Membru - P.S.D. 
18. Roşca Mircea   – Membru - P.N.L. 
19. Săvoiu Ionuţ Cristian  – Membru - P.S.D. 
20. Tararache Mihai  – Membru - Neafiliat 
21. Tătaru Florin-Cristian  - Membru - P.S.D. 
22. Traicu Rodin   – Membru - P.S.D. 
23. Tîmpău Radu-Bogdan – Membru - P.N.L. 
 

La lucrările sedinţei a lipsit următorul deputat: 
1.  Antal Istvan    – Secretar - U.D.M.R. 
 

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 23 de deputaţi din totalul de 24 deputaţi 
membri ai comisiei şi propune dezbaterea proiectelor de lege 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 pentru înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru 
Certificarea şi Calificarea Operatorilor Economici Eligibili (Plx 80/2014). 

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 respingerea propunerii legislative, propunere care a fost 
aprobată cu majoritate de voturi şi o abţinere. 

Comisia a fost sesizată pentru aviz la Comisia pentru administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului cu propunerea legislativă privind modificarea Legii nr. 571 din 22 
decembrie 2003, Codul Fiscal (Plx 130/2014). 

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 cu unanimitate de voturi. 

Comisia a fost sesizată pentru aviz la Comisia pentru administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului cu propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii (Plx 585/2013). 

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 respingerea propunerii legislative, propunere care a fost 
aprobată cu majoritate de voturi şi două abţineri. 

La punctul DIVERSE s-au dezbătut următoarele proiecte: 
Comisia a fost sesizată pentru aviz la Comisia pentru agricultură, silvicultură, 

industrie alimentară şi servicii specifice cu propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 46/2008 cu modificările şi completările ulterioare privind Codul Silvic 
(Plx 128/2014). 

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 cu unanimitate de voturi. 

Comisia a fost sesizată în fond împreună cu Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi cu propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de 
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii (Plx 175/2014). 

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 şi întocmirea raportului 
preliminar, propunere care a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

 
La lucrările Comisie pentru industrii şi servicii din data de 09 aprilie 2014 au fost 

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

La lucrările sedinţei a lipsit următorul deputat: 
1.  Antal Istvan    – Secretar - U.D.M.R. 
 

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 23 de deputaţi din totalul de 24 deputaţi 
membri ai comisiei şi propune dezbaterea proiectelor de lege aflate pe ordinea de zi, iar 
comisia aprobă în unanimitate. 

Comisia a fost sesizată pentru aviz, care va fi transmis Comisiei pentru transporturi 
şi infrastructură şi Comisiei pentru muncă şi protecţie socială cu propunerea legislativă de 
modificare şi completare a Legii nr. 223 din 2007 privind statutul navigant profesionist din 
aviaţia civilă din România (Plx 612/2013). 

La lucrările comisiei au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai Autorităţii 
Aeronautice, sub conducerea domnului Armand Petrescu, director general, domnul Fleanţă 
Radu, preşedinte SPLR TAROM, domnul Niculescu Alexandru, preşedinte SIBR TAROM, 
doamna Iliescu Irina, inspector personal cabină AACR şi domnul Manolache Constantin, 
preşedinte Asociaţia Naţională a Aviatorilor Pensionari. 

În cadrul dezbaterilor a luat cuvântul următorii deputaţi: domnul Iulian Iancu, domnul 
Niţă Emil, domnul Diniţă Ion, domnul Marin Gheorghe, domnul Rodin Traicu şi domnul Teju 
Sorin. 

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

Comisia a fost sesizată în fond împreună cu Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură cu proiectul de Lege pentru completarea Legii nr. 38/2003 privind transportul 
în regim de taxi şi în regim de inchiriere (PLx 621/2010). 

În cadrul dezbaterilor a luat cuvântul următorii deputaţi: domnul Iulian Iancu, domnul 
Niţă Emil, domnul Diniţă Ion, domnul Marin Gheorghe, domnul Tararache Mihai, domnul 
Chiriţă Dumitru şi domnul Teju Sorin. 

În urma dezbaterilor, domnul deputat Iulian Iancu, preşedintele Comisiei pentru 
industrii şi servicii, a propus, adoptarea proiectului de Lege şi întocmirea raportului 
preliminar cu amendamente admise şi respinse, 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. 
69/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice (PLx 718/2007). 

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, adoptarea proiectului de Lege şi întocmirea raportului 
preliminar, propunere care a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

Comisia a fost sesizată în fond cu proiectul de lege pentru aprobarea Ordonaţei 
Guvernului nr. 20/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislaţiei 
Uniunii Europene care armonizează condiţiile de comercializare a produselor (PLx 
719/2010). 

La lucrările comisiei a participat, în calitate de invitat doamna Cătălina Groza, 
director general adjunct Ministerul Economiei. 

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 proiectului de lege cu amendamente admise şi 
respinse, propunere care a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

Comisia a fost sesizată în fond cu proiectul de lege pentru aprobarea Ordonaţei 
Guvernului nr. 8/2012 pentru modificarea Ordonaţei Guvernului nr. 20/2010 privind 
stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislaţiei Uniunii Europene care 
armonizează condiţiile de comercializare a produselor (PLx 166/2012). 

La lucrările comisiei a participat, în calitate de invitat doamna Cătălina Groza, 
director general adjunct Ministerul Economiei. 

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 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 protejarea rezervei de gaze naturale a României 
şi interzicerea exploatării resurselor naturale prin metode neconvenţionale care periclitează 
siguranţa mediului (PLx 102/2014). 

La lucrările comisiei a participat, în calitate de invitat domnul Albulescu Mihai, 
secretar de stat şi domnul Găman Sorin, director general Ministerul Economiei. 

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 proiectului de lege, propunere care a fost 
aprobată cu unanimitate de voturi. 

Comisia a fost sesizată pentru aviz la Comisia pentru buget, finanţe şi bănci şi la 
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi cu propunerea legislativă privind îmbunătăţirea 
structurii rezervelor internaţionale ale României (Plx 135/2014). 

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 cu unanimitate de voturi. 

Comisia a fost sesizată pentru aviz la Comisia pentru administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului cu proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
185/2013 privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate (PLx 144/2014). 

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 adoptarea propunerii legislative, propunere care a fost 
aprobată cu majoritate de voturi şi o abţinere. 
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La lucrările Comisie pentru industrii şi servicii din data de 10 aprilie 2014 au fost 
prezenţi următorii domni şi doamne deputat: 
1. Iancu Iulian  – Preşedinte – P.S.D. 
2. Chiriţă Dumitru   – Vicepreşedinte – P.S.D. 
3. Martin Eduard Stelian  – Vicepreşedinte – P.S.D. 
4.Teju Sorin    – Secretar - P.N.L. 
5. Blănariu Valentin   – Membru - P.P. - D.D.  
6. Bode Lucian Nicolae  – Membru - P.D.L. 
7. Bucur Constantin Alin  – Membru - P.S.D. 
8. Diniţă Ion   – Membru - P.C. 
9. Dolineaschi Andrei  – Membru – P.S.D. 
10. Ionescu George  – Membru - P.D.L. 
11. Ispir Raluca-Cristina  – Membru P.N.L. 
12. Manolescu Oana  – Membru - Minorităţi Naţionale 
13. Marin Gheorghe  – Membru - P.S.D.  
14. Mironescu Răzvan  – Membru - P.N.L. 
15. Nichita Cristina   – Membru - P.S.D. 
16. Nită Emil    – Membru - P.S.D. 
17. Popa Radu Mihai – Membru - P.S.D. 
18. Roşca Mircea   – Membru - P.N.L. 
19. Săvoiu Ionuţ Cristian  – Membru - P.S.D. 
20. Tararache Mihai  – Membru - Neafiliat 
21. Tătaru Florin-Cristian  - Membru - P.S.D. 
22. Traicu Rodin   – Membru - P.S.D. 
23. Tîmpău Radu-Bogdan – Membru - P.N.L. 
 

La lucrările sedinţei a lipsit următorul deputat: 
1.  Antal Istvan    – Secretar - U.D.M.R. 
 

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 23 de deputaţi din totalul de 24 deputaţi 
membri ai comisiei şi propune dezbaterea proiectelor de lege aflate pe ordinea de zi, iar 
comisia aprobă în unanimitate. Lucrările au fost la nivel de raportori, cu următorul act 
normativ:  
- 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 (PLx 377/2008). 

 
 

Secretar, 
Teju Sorin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit 
Consilier Parlamentar: Donea Cristina 
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