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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

COMISIA PENTRU INDUSTRII ŞI SERVICII 
       

Data: 26.04.2016 
 

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 19 și 21 aprilie 
2016. 

Membrii comisiei au aprobat următoarea ORDINE DE ZI: 
 

 
SESIZĂRI PENTRU AVIZ 

 
1. Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului privind cooperarea economică între 

Guvernul României şi Consiliul de Miniştri al Bosniei şi Herţegovinei, semnat la Bucureşti, la 
20 martie 2013 (P.l.x. 138/2016). 
 

 
SESIZĂRI ÎN FOND 

 
2. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.10/1995 privind calitatea 

în construcţii (P.L.x. 131/2016). 
3. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 174/2008 

pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind protecţia consumatorului 
(P.l.x. 100/2009). 

4. Proiect de Lege pentru modificarea art.25 din Ordonanţei Guvernului nr.21/1992 
privind protecţia consumatorilor (P.l.x 418/2009). 

5. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr.21/1996 
(P.l.x 105/2016). 

6. Propunere legislativă privind diminuarea risipei alimentare (P.l.x 851/2015). 
7. Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice (P.l.x 116/2016). 
8. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.38/2015 privind 

soluţionarea alternativă a litigiilor dintre consumatori şi comercianţi (P.l.x 781/2015). 
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COMUNICĂRI, DIRECTIVE, 

REGULAMENTE, NORME, DECIZII 
Diverse 
 
La lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii din data de 19 aprilie 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 – U.N.P.R. 
8. Bode Lucian Nicolae  – Membru - P.N.L. 
9. Bucur Constantin Alin  – Membru – U.N.P.R. 
10. Chiriţă Dumitru   – Membru - P.S.D. 
11. Dolineaschi Andrei   – Membru – P.S.D. 
12. Ionescu George   – Membru - P.N.L. – a fost înlocuit de domnul deputat 
Florin Alexe 
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. 

  
De la lucrările sedinței a lipsit domnul: 
1. 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 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 pentru aviz, care va fi transmis Comisiei pentru politică 
economică, reformă și privatizare cu proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului privind 
cooperarea economică între Guvernul României şi Consiliul de Miniştri al Bosniei şi 
Herţegovinei, semnat la Bucureşti, la 20 martie 2013 (P.l.x. 138/2016). 

La lucrările comisiei au participat în calitate de invitați doamna Radu Zaharia, director 
general și doamna Raluca Constantinescu, consilier în cadrul Ministerului Economiei, 
Comerțului și Relațiilor cu Mediul 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 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 modificarea şi 
completarea Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcţii (P.L.x. 131/2016). 
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La lucrările comisiei au participat în calitate de invitați doamna Sirma Caraman, 
secretar de stat și domnul Stamatiade Cristian, director tehnică în cadrul Ministerului 
Dezvoltării Regionale și Administrației 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 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 
urgenţã a Guvernului nr. 174/2008 pentru modificarea şi completarea unor acte normative 
privind protecţia consumatorului (P.l.x. 100/2009). 

La lucrările comisiei au participat invitați din partea Autorității Naționale pentru 
Protecția Consumatorilor sub îndrumarea domnului vicepreședinte Vlad Bontea. 

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 modificarea art.25 din 
Ordonanţei Guvernului nr.21/1992 privind protecţia consumatorilor (P.l.x 418/2015). 

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. 

Comisia a fost sesizată, în fond, cu proiectul de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii concurenţei nr.21/1996 (P.l.x 105/2016). 

La lucrările comisiei au participat invitați din partea Consiliului Concurenței sub 
îndrumarea doamnei director general Daniela Bădilă. 

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, propunere care a fost aprobată cu 
unanimitate de voturi. 

Comisia a fost sesizată, în fond, cu propunerea legislativă privind diminuarea risipei 
alimentare (P.l.x 851/2015). Propunerea legislativă a fost retrimisă la comisie din Plenul 
Camerei Deputaților. 

La lucrările comisiei au participat în calitate de invitați domnul Mircea Cherteș, director 
general adjunct, domnul Chioveanu Robert. șef serviciu din partea Autorității Naționale 
Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, domnul George Bădescu, consilier în 
cadrul Asociației Marilor Rețele Comerciale din România și doamna Elena Dinu, consilier în 
cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale. 

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul următorii deputați: domnul Iulian Iancu, domnul 
Marin Gheorghe, domnul Antal Istvan, domnul Iane Ovidiu Cristian, doamna Ispir Raluca 
Cristina și domnul Rodin Traicu. 

În urma dezbaterilor, domnul deputat Iulian Iancu, preşedintele Comisiei pentru 
industrii şi servicii, a propus amânarea propunerii legislative, propunere care a fost aprobată 
cu unanimitate de voturi. 

Comisia a fost sesizată, în fond, împreună cu Comisia pentru transporturi și 
infrastructură și Comisia juridică, de disciplină și imunități cu propunerea legislativă pentru 
modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile 
publice (P.l.x 116/2016). 

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. 

 
La lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii din data de 21 aprilie 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 – U.N.P.R. 
8. Bode Lucian Nicolae  – Membru - P.N.L. 
9. Bucur Constantin Alin  – Membru – U.N.P.R. 
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. Tararache Mihai   – Membru – P.N.L. 
17. Traicu Rodin   – Membru - P.S.D. 

  
De la lucrările sedinței a lipsit domnul: 
1. Tătaru Florin-Cristian  - Membru - P.S.D. 

Lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii s-au desfăşurat la nivel de raportori şi a 
fost discutat următorul act normativ: 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.38/2015 privind 
soluţionarea alternativă a litigiilor dintre consumatori şi comercianţi (P.l.x 781/2015). 

 
 

 
 
 
 

Secretar, 
Ţîmpău Radu Bogdan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Întocmit 
Consilier Parlamentar: Donea Cristina 
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