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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

COMISIA PENTRU INDUSTRII ŞI SERVICII 
       

Data: 31.03.2016 
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 21, 23 şi 24 
martie 2016. 

Membrii comisiei au aprobat următoarea ORDINE DE ZI: 
 

SESIZĂRI ÎN FOND 
 

1. Proiect de Lege privind achiziţiile publice (P.l.x 18/2016). 
2. Proiect de Lege pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr.27/2011 privind 

transporturile rutiere (P.L.x. 192/2014). 
3. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.63/2015 

pentru prelungirea valabilităţii licenţelor de traseu şi a programului de transport în baza 
cărora se efectuează serviciile regulate de transport de persoane între municipiul Bucureşti şi 
localităţile judeţului Ilfov (P.l.x. 56/2016). 

4. 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). 

5. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.13/2016 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor (P.l.x 
59/2016). 

6. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.64/2015 
privind prorogarea termenului prevăzut la alin.(4) al art.II din Ordonanţa Guvernului 
nr.22/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.64/2008 privind funcţionarea în condiţii 
de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare 
de combustibil (P.l.x 70/2016). 

7. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.6/2016 pentru 
modificarea art.28 alin.(41) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.49/2009 privind 
libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza servicii în România  
(P.L.x. 74/2016). 

8. Propunere legislativă privind înfiinţarea "Fondului Român de Investiţii Strategice în 
Energie şi Resurse Energetice "-S.A (P.l.x. 308/2013). 

9. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.13/2014 
pentru modificarea anexei la Ordonanţa Guvernului nr.7/2013 privind instituirea impozitului 
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asupra veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a dereglementării preţurilor din sectorul 
gazelor naturale (P.l.x 239/2014). 

 
COMUNICĂRI, DIRECTIVE, 

REGULAMENTE, NORME, DECIZII 
Diverse 
 
La lucrările Comisie pentru industrii şi servicii din data de 21 martie 2016 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. Ţîmpău Radu Bogdan – Secretar - P.N.L.  
6. Antal Istvan     – Secretar - U.D.M.R. 
7. Blănariu Valentin   – Membru - P.S.D. 
8. Bode Lucian Nicolae  – Membru - P.N.L. 
9. Bucur Constantin Alin  – Membru - P.S.D. 
10. Chiriţă Dumitru   – Membru - P.S.D. 
11. Dolineaschi Andrei   – Membru – P.S.D. 
12. Ionescu George   – Membru - P.N.L. 
13. Ispir Raluca-Cristina  – Membru P.N.L. 
14. Manolescu Oana   – Membru - Minorităţi Naţionale 
15. Roşca Mircea   – Membru - P.N.L. 
16. Traicu Rodin   – Membru - P.S.D. 
17. Tătaru Florin-Cristian  - Membru - P.S.D. 
 
De la lucrările comisiei a lipsit următorul deputat: 
1. Tararache Mihai   – Membru – P.N.L. 
 

Lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii împreună cu Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi 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 17 deputaţi din totalul de 18 deputaţi membri ai comisiei şi propune 
dezbaterea proiectului de Lege privind achiziţiile publice (P.l.x 18/2016). 

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul următorii deputaţi: domnul Iulian Iancu, domnul 
Antal Istvan, domnul Bode Lucian şi doamna Ispir Raluca Cristina.  

În urma dezbaterilor s-a propus continuarea discuţiilor la nivel de raportori miercuri, joi 
şi vineri. 

 
La lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii din data de 23 martie 2016 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. Ţîmpău Radu Bogdan – Secretar - P.N.L.  
6. Antal Istvan     – Secretar - U.D.M.R. 
7. Blănariu Valentin   – Membru - P.S.D. 
8. Bode Lucian Nicolae  – Membru - P.N.L. 
9. Bucur Constantin Alin  – Membru - P.S.D. 
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10. Chiriţă Dumitru   – Membru - P.S.D. 
11. Dolineaschi Andrei   – Membru – P.S.D. 
12. Ionescu George   – Membru - P.N.L. 
13. Ispir Raluca-Cristina  – Membru P.N.L. 
14. Manolescu Oana   – Membru - Minorităţi Naţionale 
15. Roşca Mircea   – Membru - P.N.L. 
16. Traicu Rodin   – Membru - P.S.D. 
17. Tătaru Florin-Cristian  - Membru - P.S.D. 
 
De la lucrările comisiei a lipsit următorul deputat: 
1. Tararache Mihai   – Membru – P.N.L. 
 

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 17 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 transporturi şi 
infrastructură şi Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi cu proiectul de Lege pentru 
completarea Ordonanţei Guvernului nr.27/2011 privind transporturile rutiere (P.L.x. 
192/2014). Aceasta propunere a fost retrimisă de la Plenul Camerei Deputaţilor în vederea 
întocmirii raportului suplimentar. 

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

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 transporturi şi 
infrastructură şi Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului cu proiectul de 
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.63/2015 pentru prelungirea 
valabilităţii licenţelor de traseu şi a programului de transport în baza cărora se efectuează 
serviciile regulate de transport de persoane între municipiul Bucureşti şi localităţile judeţului 
Ilfov (P.l.x. 56/2016). 

La lucrările comisiei au participat ca invitaţi: domnul Cezar Soare, secretar de stat în 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, domnul Popa Traian, şef serviciu în 
Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, domnul Lambru Lucian, director 
general adjunct şi domnul Bărboi Florin, şef serviciu în cadrul Autorităţii Române Rutiere. 

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

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, 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). 

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 la cererea 
Ministerului Justiției, propunere care a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 
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Comisia a fost sesizată pentru aviz care va transmis Comisiei pentru administraţie 
publică şi amenajarea teritoriului şi Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi cu proiectul de 
Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.13/2016 pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor (P.l.x 59/2016). 

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 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.64/2015 privind prorogarea termenului prevăzut la alin.(4) al art.II din 
Ordonanţa Guvernului nr.22/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.64/2008 privind 
funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a 
aparatelor consumatoare de combustibil (P.l.x 70/2016). 

La lucrările comisiei au participat ca invitaţi: domnul Cetacli Dan Ştefan, director 
general, domnul Gheorghiţă Gabriel, director juridic din cadrul Companiei naţionale pentru 
Controlul cazanelor, Instalaţiilor de Ridicat şi Recipientelor sub Presiune şi domnul 
Mihăilescu Radu, membru în Consiliul Superior în Asociaţia Profesională a Specialiştilor din 
Domeniul Echipamentelor sub Presiune şi a Instalaţiilor de Ridicat. 

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 un amendament admis, 
propunere care a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

Comisia a fost sesizată, în fond, cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.6/2016 pentru modificarea art.28 alin.(41) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii şi libertatea de 
a furniza servicii în România  (P.L.x. 74/2016). 

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. 

 
La lucrările Comisie pentru industrii şi servicii din data de 24 martie 2016 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. Ţîmpău Radu Bogdan – Secretar - P.N.L.  
6. Antal Istvan     – Secretar - U.D.M.R. 
7. Blănariu Valentin   – Membru - P.S.D. 
8. Bode Lucian Nicolae  – Membru - P.N.L. 
9. Bucur Constantin Alin  – Membru - P.S.D. 
10. Chiriţă Dumitru   – Membru - P.S.D. 
11. Dolineaschi Andrei   – Membru – P.S.D. 
12. Ionescu George   – Membru - P.N.L. 
13. Ispir Raluca-Cristina  – Membru P.N.L. 
14. Manolescu Oana   – Membru - Minorităţi Naţionale 
15. Roşca Mircea   – Membru - P.N.L. 
16. Traicu Rodin   – Membru - P.S.D. 
17. Tătaru Florin-Cristian  - Membru - P.S.D. 
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De la lucrările comisiei a lipsit următorul deputat: 
1. Tararache Mihai   – Membru – P.N.L. 

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

fost discutate următoarele acte normative: 
Propunere legislativă privind înfiinţarea "Fondului Român de Investiţii Strategice în 

Energie şi Resurse Energetice "-S.A  (P.l.x 308/2013). 
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.13/2014 

pentru modificarea anexei la Ordonanţa Guvernului nr.7/2013 privind instituirea impozitului 
asupra veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a dereglementării preţurilor din sectorul 
gazelor naturale (P.l.x 239/2014). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Secretar, 
Ţîmpău Radu Bogdan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Întocmit 
Consilier Parlamentar: Donea Cristina 
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