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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

COMISIA PENTRU INDUSTRII ŞI SERVICII 

         Data: 12.05.2015 

S I N T E Z A 

LUCRĂRILOR COMISIEI PENTRU INDUSTRII ŞI SERVICII 

 
Comisia pentru industrii şi servicii şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 05 şi 07 mai 

2015. 
Membrii comisiei au aprobat următoarea ORDINE DE ZI: 

 
SESIZĂRI ÎN FOND 

 
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). 

Proiect de Lege pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34/2008 
privind organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional unic pentru apeluri de urgenţă (P.l.x. 
128/2015). 

Proiect de Lege privind standardizarea naţională (P.l.x. 338/2015). 
Propunere legislativă privind instituirea sistemului de marcare pentru anumite produse 

petroliere (P.L.x. 105/2015). 
Propunere legislativă privind metodele de extracţie a hidrocarburilor neconvenţionale 

pe teritoriul României (P.l.x. 242/2015). 
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.145/2014 pentru stabilirea unor 

măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol (P.l.x. 344/2015). 
Proiect de Lege pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr.21/1992 privind 

protecţia consumatorilor (P.l.x. 337/2015). 
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 91/2014 

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind 
obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale (P.l.x. 
237/2015). 

Legea privind modificarea şi completarea Legii nr.51/2006 privind serviciile comunitare 
de utilităţi publice (P.l.x. 463/2013/2014). 

 
COMUNICĂRI, DIRECTIVE, 

REGULAMENTE, NORME, DECIZII 
 

Diverse 
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La lucrările Comisie pentru industrii şi servicii din data de 05 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. – înlocuit de deputat Sturzu 
Mihai Răzvan – 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. Roşca Mircea   – Membru - P.N.L. 
16. Săvoiu Ionuţ Cristian  – Membru – P.S.D. 
17. Tararache Mihai   – Membru – P.N.L. 
18. Traicu Rodin   – Membru - P.S.D. 
19. Tătaru Florin-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 18 deputaţi din totalul de 19 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 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).  

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 tehnlogia informaţiei şi 
comunicaţiilor cu proiectul de Lege pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.34/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional unic pentru apeluri de 
urgenţă (P.l.x. 128/2015). 

La lucrările comisiei au participat în calitate de invitaţi din partea Autorităţii Naţionale 
pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii sub îndrumarea domnului Preşedinte 
Cătălin  Marinescu şi din partea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, domnul General 
Inginer Marcel Opriş – Director. 

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul următorii deputaţi: domnul Iulian Iancu, domnul 
Mironescu Răzvan Horia, domnul Tararache Mihai, domnul Tataru Florin, domnul Marin 
Gheorghe, doamna Manolescu Oana 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. 
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Comisia a fost sesizată în fond cu proiectul de Lege privind standardizarea naţională 
(P.l.x. 338/2015). 

La lucrările comisiei au participat în calitate de invitaţi domnul Cozmin Cătălin Olteanu, 
Secretar de Stat şi doamna Cătălina Groza, Director General Adjunct în Ministerul 
Economiei, Comerţului şi Turismului, domnul Dan Manolescu, Secretar de Stat în Ministerul 
Finanţelor Publice şi domnul Gheorghe Ţucu, Preşedinte al Asociaţiei de Standardizare din 
România-ASRO. 

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul următorii deputaţi: domnul Iulian Iancu şi 
domnul Marin Gheorghe.  

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 privind metodele de extracţie a hidrocarburilor 
neconvenţionale pe teritoriul României (P.l.x. 242/2015). 

La lucrările comisiei a participat în calitate de invitat domnul Păiajeu Ninel, Consilier 
Juridic în cadrul Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale. 

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. 

Comisia a fost sesizată în fond cu propunerea legislativă privind instituirea sistemului 
de marcare pentru anumite produse petroliere (P.L.x. 105/2015). 

La lucrările comisiei a participat în calitate de invitat doamna Anculescu Manuela, 
Consilier Superior în Ministerul Finanţelor Publice. 

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 pentru agricultură, silvicultură, 
industrie alimentară şi servicii specifice cu propunerea legislativă pentru modificarea Legii 
nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul 
agricol (P.l.x. 344/2015). 

La lucrările comisiei a participat în calitate de invitat domnul Daniel Velicu, Director în 
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. 

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

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 proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 91/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat 
electronice fiscale (P.l.x. 237/2015). 

La lucrările comisiei au participat în calitate de invitaţi doamna Alexe Irina, Secretar de 
Stat în Ministerul Afacerilor Interne şi Catei Mihaela şi Consilier Superior în Ministerul de 
Finanţe. 

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul următorii deputaţi: domnul Iulian Iancu şi 
domnul Mironescu Horia Răzvan.  
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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 cererea de reexaminare a Legii pentru modificarea 
şi completarea Legii nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice (P.l.x. 
463/2013/2014). 

La lucrările comisiei a participat în calitate de invitat domnul Ciocan Doru, Preşedinte 
în cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi 
Publice. 

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 cererii de reexaminare şi întocmirea raportului 
înlocuitor, 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 la solicitarea Agenţiei Naţionale 
pentru Protecţia Consumatorului, propunere care a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

 
La lucrările Comisie pentru industrii şi servicii din data de 07 mai 2015 au fost prezenţi 

următorii domni şi doamne deputat: 
1. Iancu Iulian    - Preşedinte – P.S.D. 
2. Iane Ovidiu Cristian   – Vicepreşedinte – P.S.D. – înlocuit de deputat Sturzu 
Mihai Răzvan – 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. Roşca Mircea   – Membru - P.N.L. 
16. Săvoiu Ionuţ Cristian  – Membru – P.S.D. 
17. Tararache Mihai   – Membru – P.N.L. 
18. Traicu Rodin   – Membru - P.S.D. 
19. 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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