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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

COMISIA PENTRU INDUSTRII ŞI SERVICII 

          

Data: 09.06.2015 

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 03 şi 04 iunie 

2015. 
Membrii comisiei au aprobat următoarea ORDINE DE ZI: 
 

SESIZĂRI ÎN FOND 
 

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.51/2006 a serviciilor 
comunitare de utilităţi publice (P.l.x. 507/2014). 

Propunere legislativă pentru completarea art. 4 din Legea nr. 85/2003 (P.l.x. 
429/2007). 

Proiect de Lege privind transferul, cu titlu gratuit, pachetului integral de acţiuni deţinut 
de stat la Societatea Naţională "Aeroportul Internaţional Timişoara-Traian Vuia" -S.A.din 
proprietatea privată a statului şi din administrarea Ministerului Transporturilor în proprietatea 
privată a judeţului Timiş (P.l.x. 481/2014). 

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). 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.28/2014 privind unele 
măsuri pentru dezvoltarea infrastructurii de stocare a energiei electrice şi de echilibrare a 
Sistemului electroenergetic national, prin construirea şi operarea centralelor hidroelectrice cu 
acumulare prin pompaj cu putere instalată mai mare de 15 MW (P.l.x. 479/2011). 

Proiect de Lege privind unele măsuri pentru reabilitarea structurilor de primire turistică 
situate în staţiuni turistice şi balneoclimaterice, de interes naţional (P.l.x. 190/2014). 

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). 

 
COMUNICĂRI, DIRECTIVE, 

REGULAMENTE, NORME, DECIZII 
 
Diverse 
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La lucrările Comisie pentru industrii şi servicii din data de 03 iunie 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. 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 au început la ora 1500 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 în fond, pentru întocmirea raportului suplimentar, cu 
propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.51/2006 a serviciilor 
comunitare de utilităţi publice (P.l.x. 507/2014). 

La lucrările comisiei a participat, în calitate de invitat, domnul Mircea Aurel, secretar 
de stat în Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei 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 adoptarea propunerii legislative cu amendamente admise şi 
respinse, propunere care a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

Comisia a fost sesizată în fond, pentru întocmirea raportului suplimentar, cu 
propunerea legislativă pentru completarea art. 4 din Legea nr. 85/2003 (P.l.x. 429/2007). 

La lucrările comisiei au participat invitaţi din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Resurse 
Minerale sub conducerea domnului preşedinte Duţu Gheorghe şi doamna Daniela Barbu, şef 
serviciu în Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri. 

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 politică economică, 
reformă şi privatizare cu proiectul de Lege privind transferul, cu titlu gratuit, pachetului 
integral de acţiuni deţinut de stat la Societatea Naţională "Aeroportul Internaţional Timişoara-
Traian Vuia" -S.A.din proprietatea privată a statului şi din administrarea Ministerului 
Transporturilor în proprietatea privată a judeţului Timiş (P.l.x. 481/2014). 
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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, propunere care a fost aprobată 
cu unanimitate de voturi. 

Comisia a fost sesizată în fond cu proiectul 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). 

La lucrările comisiei au participat, în calitate de invitaţi, domnul Burdescu Bogdan 
Mihai, director – direcţia contencios în cadrul Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi 
doamna Fierbinţeanu Gabriela, şef serviciu în cadrul Oficiul Registrului Comerţului de pe 
lângă Tribunalul Bucuresti. 

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 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 juridică, de disciplină şi imunităţi 
şi Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice cu proiectul 
de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.28/2014 privind unele măsuri pentru 
dezvoltarea infrastructurii de stocare a energiei electrice şi de echilibrare a Sistemului 
electroenergetic national, prin construirea şi operarea centralelor hidroelectrice cu acumulare 
prin pompaj cu putere instalată mai mare de 15 MW (P.l.x. 479/2014). 

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 Proiect de Lege privind unele măsuri pentru 
reabilitarea structurilor de primire turistică situate în staţiuni turistice şi balneoclimaterice, de 
interes naţional (P.l.x. 190/2014). 

La lucrările comisiei a participat în calitate de invitat doamna Mirela Matichescu, 
Preşedinte interimar, Autoritatea Naţională a Turismului. 

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul următorii deputaţi: domnul Iulian Iancu şi 
domnul Tararache Mihai.  

În urma dezbaterilor, domnul deputat Iulian Iancu, preşedintele Comisiei pentru 
industrii şi servicii, a propus continuarea dezbaterilor. 

Comisia a fost sesizată în fond cu 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). 
 La lucrările comisiei a participat, în calitate de invitat, domnul Ghizdeanu Ion, 
Secretar de Stat 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 continuarea dezbaterilor. 
La DIVERSE s-au dezbătut următoarele acte normative: 
Comisia a fost sesizată în fond împreună cu Comisia pentru administraţie publică şi 

amenajarea teritoriului cu propunere legislativă pentru modificarea Legii minelor nr.85 din 23 
martie 2003 privind interzicerea tehnologiilor de minerit pe bază de cianuri (P.l.x. 594/2013). 

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 unanimitate de voturi. 

Comisia a fost sesizată pentru aviz la Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi 
Comisia pentru sănătate şi familie cu proiectul 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). 

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, propunere care a fost aprobată 
cu unanimitate de voturi. 
 

În data de 04 iunie 2015 a avut loc sedinţa comună a Comisiei pentru industrii şi 
servicii şi Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci din cadrul Camerei Deputaţilor şi Comisiei 
economice, industrii şi servicii şi Comisiei pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de 
capital din cadrul Senatului s-a analizat Raportul anual de activitate al Autorităţii Naţionale de 
Relementare în domeniul Energiei pentru 2014. 

La lucrările comisiei au participat reprezentanţi din partea Autorităţii Naţionale de 
Relementare în domeniul Energiei sub conducerea domnului preşedinte Havrileţ Niculae. 

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul următorii: domnul deputat Iulian Iancu, domnul 
deputat Traicu Rodin, domnul deputat Bode Lucian, domnul deputat Mironescu Răzvan 
Horia, domnul deputat Marin Gheorghe şi domnul senator Şerban Mihăilescu.  

În urma discuţiilor, concluziile au fost următoarele: 
- în vederea transmiterii informaţiilor în mod real către populaţie, concliziile Raportului 

anual vor trebui corelate într-un plan de acţiune comun între Parlament şi ANRE, de 
organizare a minmum 4 conferinţe anuale. Aceste conferinţe vor avea loc în Bucureşti 
precum şi în alte oraşe din ţară, în situaţia în care informaţiile comunicate se adresează în 
mod specific acelor regiuni; 

- în următoarea perioadă de timp vor fi colectate de la ANRE toate informaţiile 
necesare în vederea modificării Legii nr. 123/2012 – Legea energiei electrice şi a gazelor 
naturale şi Codul Fiscal în vederea corelării acestora cu actualul context din domeniul 
energiei electrice şi al gazelor naturale. De asemenea, este esenţial ca Parlamentul să 
lucreze împreună cu ANRE pentru realizarea legii pentru energia termică şi pentru un cadru 
legislativ în domeniul energie regenerabile din biomasă; 

- este crucială implementarea în mod real a Planului Naţional de Acţiune în domeniul 
Eficienţei Energetice, acesta reprezentând un obiect strategic naţional. 

 
 

 
 

Secretar, 
Ţîmpău Radu Bogdan 

 
 
 
 
 
 
 
 

Întocmit 
Consilier Parlamentar: Donea Cristina 
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