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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

COMISIA PENTRU INDUSTRII ŞI SERVICII 

          

 

Data: 22.06.2015 

 

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 16 şi 18 iunie 

2015. 
Membrii comisiei au aprobat următoarea ORDINE DE ZI: 
 
 

SESIZĂRI ÎN FOND 
 
 

Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.241/2006 privind serviciul de alimentare 
cu apă şi de canalizare (P.L.x. 526/2013). 

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 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.50/2014 
privind modificarea şi completarea Legii petrolului nr.238/2004 (P.L.x. 578/2014). 

Proiect de Lege privind economia socială (P.l.x. 335/2014). 
 
 

COMUNICĂRI, DIRECTIVE, 
REGULAMENTE, NORME, DECIZII 

 
Diverse 
 

 
La lucrările Comisie pentru industrii şi servicii din data de 16 iunie 2015 au fost 

prezenţi următorii domni şi doamne deputat: 
1. Iane Ovidiu Cristian   – Vicepreşedinte – P.S.D.  
2. Marin Gheorghe  - Vicepreşedinte – P.S.D. 
3. Mironescu Răzvan Horia – Vicepreşedinte - P.N.L. 
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4. Antal Istvan     – Secretar - U.D.M.R. 
5. Blănariu Valentin   – Membru - Neafiliat  
6. Bode Lucian Nicolae  – Membru - P.D.L. 
7. Bucur Constantin Alin  – Membru - P.S.D. 
8. Chiriţă Dumitru   – Membru - Neafiliat 
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. Roşca Mircea   – Membru - P.N.L. 
14. Tararache Mihai   – Membru – P.N.L. 
15. Traicu Rodin   – Membru - P.S.D. 
16. Tătaru Florin-Cristian  - Membru - P.S.D. 
 

De la lucrările sedinţei au lipsit următorii deputaţi: 
1. Iancu Iulian    - Preşedinte – P.S.D. – Plecat în delegaţie 
2. 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 Marin Gheorghe, vicepreşedintele Comisiei pentru industrii şi servicii, 
care constată că există cvorum, respectiv sunt prezenţi 16 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 împreună cu Comisia pentru mediu şi echilibru 
ecologic cu proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.241/2006 privind serviciul de 
alimentare cu apă şi de canalizare (P.L.x. 526/2013). 

La lucrările comisiei au participat ca invitaţi doamna Sirma Caraman, secretar de stat 
în Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi domnul Doru Ciocan, 
preşedinte în cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de 
Utilităţi Publice. 

În cadrul dezbaterilor a luat cuvântul domnul deputat Marin Gheorghe. 
În urma dezbaterilor, domnul deputat Marin Gheorghe, vicepreşedintele Comisiei 

pentru industrii şi servicii, a propus amânarea proiectului de lege cu o săptămâna, 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, doamna Silvia Mihalcea, 
director general, domnul Burdescu Bogdan Mihai, director – direcţia contencios în cadrul 
Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi domnul Ionescu Emil Octavian, director în 
Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri. 

În cadrul dezbaterilor a luat cuvântul următorii deputaţi: domnul Marin Gheorghe şi 
domnul Antal Istvan. 

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 transporturi cu proiectul 
de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.50/2014 privind 
modificarea şi completarea Legii petrolului nr.238/2004 (P.L.x. 578/2014). 



 3

În cadrul dezbaterilor a luat cuvântul domnul deputat Marin Gheorghe. 
În urma dezbaterilor, domnul deputat Marin Gheorghe, vicepreşedintele 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 pentru politică 
economică, reformă şi privatizare şi Comisia pentru muncă şi protecţie socială cu proiectul de 
Lege privind economia socială (P.l.x. 335/2014). Sedinţa comună a avut loc în sala de 
sedinţă a Comisiei ppentru industrii şi servicii. 

La lucrările comisiei au participat ca invitaţi din partea Ministerului Muncii, Familiei şi 
Protecţiei Sociale doamna Mihaela Grecu, director şi doamna Dorina Vicol, expert. 

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul următorii deputaţi: domnul Marin Gheorghe, 
domnul Mironescu Horia Răzvan, doamna Nichita Cristina, domnul Iane Ovidiu Cristian şi 
domnul Antal Istvan.  

În urma dezbaterilor, domnul deputat Marin Gheorghe, vicepreşedintele Comisiei 
pentru industrii şi servicii, a propus adoptarea proiectului de Lege cu amendamente admise, 
propunere care a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

La punctul DIVERSE s-au discutat următoarele acte normative: 
Lege privind parteneriatul public-privat (P.l.x. 457/2013/2015). 
La lucrările comisiei a participat ca invitat domnul Alexandru Năstase, secretar de stat 

în Departamentul pentru Investiţii Străine şi Parteneriat Public Privat. 
În cadrul dezbaterilor a luat cuvântul domnul deputat Marin Gheorghe. 
În urma dezbaterilor, domnul deputat Marin Gheorghe, vicepreşedintele Comisiei 

pentru industrii şi servicii, a propus adoptarea proiectului de lege, propunere care a fost 
aprobată cu majoritate de voturi şi o abţinere. 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.5/2015 
privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice (P.L.x. 451/2015). 

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul următorii deputaţi: domnul Marin Gheorghe, 
domnul Mironescu Horia Răzvan şi domnul Iane Ovidiu Cristian.  

În urma dezbaterilor, domnul deputat Marin Gheorghe, vicepreşedintele Comisiei 
pentru industrii şi servicii, a propus avizarea favorabilă în forma adoptată de Senat, 
propunere care a fost aprobată cu majoritate de voturi şi o abţinere. 

 
 

La lucrările Comisie pentru industrii şi servicii din data de 18 iunie 2015 au fost 
prezenţi următorii domni şi doamne deputat: 

1. Iane Ovidiu Cristian   – Vicepreşedinte – P.S.D.  
2. Marin Gheorghe  - Vicepreşedinte – P.S.D. 
3. Mironescu Răzvan Horia – Vicepreşedinte - P.N.L. 
4. Antal Istvan     – Secretar - U.D.M.R. 
5. Blănariu Valentin   – Membru - Neafiliat  
6. Bode Lucian Nicolae  – Membru - P.D.L. 
7. Bucur Constantin Alin  – Membru - P.S.D. 
8. Chiriţă Dumitru   – Membru - Neafiliat 
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. Roşca Mircea   – Membru - P.N.L. 
14. Tararache Mihai   – Membru – P.N.L. 
15. Traicu Rodin   – Membru - P.S.D. 
16. Tătaru Florin-Cristian  - Membru - P.S.D. 
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De la lucrările sedinţei au lipsit următorii deputaţi: 

1. Iancu Iulian    - Preşedinte – P.S.D. – Plecat în delegaţie 
2. Ţîmpău Radu Bogdan – Secretar - P.N.L.  
 

Lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii s-au desfăşurat la nivel de raportori. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Secretar, 

Antal Istvan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Întocmit 
Consilier Parlamentar: Donea Cristina 
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