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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

COMISIA PENTRU INDUSTRII ŞI SERVICII 

          

 

Data: 22.09.2015 

 

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 15, 16 şi 17 

septembrie 2015. 
Membrii comisiei au aprobat următoarea ORDINE DE ZI: 
 
 

SESIZĂRI PENTRU AVIZE 
 

 
Proiect de Lege pentru abrogarea unei poziţii din anexa la Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr.36/2001 privind regimul preţurilor şi tarifelor reglementate, care se stabilesc cu 
avizul Oficiului Concurenţei (P.l.x. 522/2014). 

 
 

SESIZĂRI ÎN FOND 
 
 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.20/2015 
privind stabilirea nivelului maxim al produsului apă grea destinat unităţilor 1-4 de la Centrala 
nuclearo-electrică Cernavodă pentru întreaga perioadă de exploatare a acestora, precum şi 
pentru gestionarea apei grele  (P.l.x. 511/2015). 

Proiect de Lege privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor 
provenite din ambalaje (P.L.x. 566/2015). 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.79/2013 
privind modificarea şi completarea Legii îmbunătăţirilor funciare nr.138/2004, pentru 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.82/2011 privind unele măsuri de 
organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare, precum şi pentru modificarea literei e) a 
alineatului (6) al articolului 3 din Legea nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare 
a producerii energiei din surse regenerabile de energie (P.l.x. 398/2013). 
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Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.13/2015 
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice 
(P.L.x. 509/2015). 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.186/2013 privind 
constiuirea şi funcţionarea parcurilor industriale (P.l.x. 250/2014). 

 
 

COMUNICĂRI, DIRECTIVE, 
REGULAMENTE, NORME, DECIZII 

 
 
Diverse 
 
 
La lucrările Comisie pentru industrii şi servicii din data de 15, 16 şi 17 septembrie 

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 reunite ale Comisiei pentru industrii şi servicii din Camera Deputaţilor şi 

Comisiei economice, industrii şi servicii din Senat au început la ora 1500 şi au fost conduse 
de domnul deputat Iulian Iancu, preşedintele Comisiei pentru industrii şi servicii. În cadrul 
sedinţei s-a început audierea candidaţilor pentru locurile vacante din cadrul Comitetului de 
reglementare al Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniu Energiei.  
 În cadrul audierilor domnul Albulescu Mihai Adrian şi domnul Bobiş Teodor şi-au 
prezentat candidatura. În urma prezentării candidaturilor, următorii deputaţi şi senatori au 
adresat întrebări: domnul Iulian Iancu, domnul Christian Chiru Gigi, domnul Ţapu Eugen 
Nazare. Continuarea audierilor va avea loc în data de 28.09.2015 
 
 

La lucrările Comisie pentru industrii şi servicii din data de 16 septembrie 2015 au fost 
prezenţi următorii domni şi doamne deputat: 

1. Iancu Iulian    - Preşedinte – P.S.D. 
2. Iane Ovidiu Cristian   – Vicepreşedinte – P.S.D.  
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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 0830 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 pentru buget, 
finanţe şi bănci cu proiectul de Lege pentru abrogarea unei poziţii din anexa la Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.36/2001 privind regimul preţurilor şi tarifelor reglementate, care se 
stabilesc cu avizul Oficiului Concurenţei (P.l.x. 522/2014). 

La lucrările comisiei a participat, în calitate de invitat, Toader Violeta, inspector 
concurenţă din cadrul Consiliului Concurenţei. 

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 avizarea favorabilă a 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.20/2015 privind stabilirea nivelului maxim al produsului apă grea 
destinat unităţilor 1-4 de la Centrala nuclearo-electrică Cernavodă pentru întreaga perioadă 
de exploatare a acestora, precum şi pentru gestionarea apei grele  (P.l.x. 511/2015). 

La lucrările comisiei au participat, în calitate de invitaţi doamna Irina Alexe, secretar 
general adjunct în Ministerul Afacerilor Interne şi domnul Dan Codescu, consilier 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 adoptarea proiectului de Lege, propunere care a fost aprobată 
cu unanimitate de voturi. 

Comisia a fost sesizată în fond împreună cu Comisia pentru mediu şi echilibru 
ecologic cu proiectul de Lege privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor 
provenite din ambalaje (P.L.x. 566/2015). 

La lucrările comisiei au participat, în calitate de invitaţi, domnul Jugan Iulian secretar 
de stat în Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor şi domnul Şerban Geanin, director în cadrul 
Eco Rom-Ambalaje.  
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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 cu o săptămână, propunere care a 
fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

Comisia a fost sesizată în fond împreună cu Comisia pentru administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului şi Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.79/2013 privind modificarea şi completarea Legii îmbunătăţirilor funciare nr.138/2004, 
pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.82/2011 privind unele măsuri de 
organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare, precum şi pentru modificarea literei e) a 
alineatului (6) al articolului 3 din Legea nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare 
a producerii energiei din surse regenerabile de energie (P.l.x. 398/2013). 

La lucrările comisiei au participat, în calitate de invitaţi, domnul Albulescu Mihai 
Andrei, secretar de stat, doamna Felicia Răcăşanu, director general adjunct şi doamna Bujor 
Anca din cadrul 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 adoptarea proiectului de Lege în forma Senatului, 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.13/2015 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei 
Naţionale pentru Achiziţii Publice (P.L.x. 509/2015). 

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

În urma dezbaterilor, domnul deputat Iulian Iancu, preşedintele Comisiei pentru 
industrii şi servicii, a propus adoptarea proiectului de Lege în forma Senatului cu un 
amendament respins, 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 pentru modificarea şi completarea Legii nr.186/2013 privind constiuirea 
şi funcţionarea parcurilor industriale, (P.l.x. 250/2014), în vederea întocmirii raportului 
suplimentar. 

La lucrările comisiei au participat, în calitate de invitaţi doamna Sirma Caraman, 
secretar de stat şi doamna Baciu Vasilica, şef serviciu din partea Ministerului Dezvoltării şi 
Administraţiei Publice şi doamna Toma Gheorghiţa, sef serviciu in cadrul Ministerului 
Finanţelor Publice. 

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. 

La DIVERSE, reprezentanţi de la Banca Mondială au prezentat proiectul „Evaluation 
of CHP bonus scheme in Romania. 

 
 
La lucrările Comisie pentru industrii şi servicii din data de 17 septembrie 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  
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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 s-au desfăşurat la nivel de raportori. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Secretar, 

Ţîmpău Radu Bogdan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Întocmit 
Consilier Parlamentar: Donea Cristina 


		2015-09-23T10:10:56+0300
	Simona V. Tarzioru




