
 1

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

COMISIA PENTRU INDUSTRII ŞI SERVICII 

          

 

Data: 29.09.2015 

 

S I N T E Z A 

LUCRĂRILOR COMISIEI PENTRU INDUSTRII ŞI SERVICII 

 
Comisia pentru industrii şi servicii şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 22 şi 24 

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

SESIZĂRI PENTRU AVIZE 
 
 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.506/2004 privind 
prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor 
electronice (P.l.x. 580/2015). 

Proiect de Lege pentru modificarea şi complearea Legii nr.50/1991 privind autorizarea 
lucrărilor de construcţii (P.l.x. 579/2015). 

 
 

SESIZĂRI ÎN FOND 
 
 

Propunere legislativă privind completarea Art.118 al Ordonanţei de Urgenţă 195/2002 
privind circulaţia pe drumurile publice (P.l.x. 314/2014). 

Proiect de Lege pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr.27/2011 privind 
transporturile rutiere (P.L.x. 192/2014). 

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

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). 
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Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.71 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice (P.L.x. 31/2015). 

Propunere legislativă pentru modificarea art.109 alin.(8) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice (P.l.x. 109/2015). 

Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă nr.195 din 2002 
privind circulaţia pe drumurile publice (P.l.x. 296/2015). 

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea OUG 195/2002 privind 
circulaţia pe drumurile publice (P.L.x. 419/2015). 

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 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.51/2014 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34/2006 privind 
atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi 
a contractelor de concesiune de servicii (P.l.x. 465/2014). 

Propunere legislativă privind reglementarea serviciilor prestate de către furnizorii de 
energie către populaţie (P.l.x. 334/2014). 

 
 

COMUNICĂRI, DIRECTIVE, 
REGULAMENTE, NORME, DECIZII 

 
 
Diverse 
 
 
La lucrările Comisie pentru industrii şi servicii din data de 22 septembrie 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. Ţîmpău Radu Bogdan – Secretar - P.N.L.  
5. Blănariu Valentin   – Membru – P.S.D.  
6. Bode Lucian Nicolae  – Membru - P.N.L. 
7. Bucur Constantin Alin  – Membru - P.S.D. 
8. Chiriţă Dumitru   – Membru – P.S.D. 
9. Dolineaschi Andrei   – Membru – P.S.D. 
10. Ionescu George   – Membru - P.N.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 Comisiei au lipsit următorii deputaţi: 
1. Iancu Iulian    - Preşedinte – P.S.D. – Plecat în delegaţie 
2. Antal Istvan     – Secretar - U.D.M.R. 
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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 pentru aviz care va fi transmis Comisiei pentru tehnologia 
informaţiei şi comunicaţiilor şi Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi cu proiectul de Lege 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter 
personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice (P.l.x. 580/2015). 

La lucrările comisiei au participat, în calitate de invitaţi: domnul Marcel Opriş, director 
în cadrul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, doamna Dobrică Ionela, subsecretar de 
stat şi doamna Carmen Elian, consilier în Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii 
Informaţionale. 

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 avizarea favorabilă a proiectului de Lege în forma 
Senatului, propunere care a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

Comisia a fost sesizată pentru aviz care va fi transmis Comisiei pentru administraţie 
publică şi amenajarea teritoriului şi Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi cu proiectul de 
Lege pentru modificarea şi complearea Legii nr.50/1991 privind autorizarea lucrărilor de 
construcţii (P.l.x. 579/2015). 

La lucrările comisiei au participat, în calitate de invitaţi: domnul Catană Florin, şef 
serviciu în cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Rutiere, domnul Birjaru Emilian, secretar 
general si domnul Cotarcea Ionuţ, director în cadrul Inspectoratului de Stat în Construcţii. 

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 transporturi şi 
infrastructură şi Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi cu propunerea legislativă  privind 
completarea Art.118 al Ordonanţei de Urgenţă 195/2002 privind circulaţia pe drumurile 
publice (P.l.x. 314/2014). 

La lucrările comisiei a participat, în calitate de invitat: doamna Irina Alexe, secretar 
general adjunct în Ministerul Afacerilor Interne. 

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 respingerea propunerii legislative, propunere care a fost 
aprobată cu unanimitate de voturi. 

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). 
 La lucrările comisiei au participat, în calitate de invitaţi în calitate de invitaţi, domnul 
deputat Szabo Odon, iniţiator, domnul Anghel Stanciu, secretar de stat, doamna Kalapis 
Adriana, director şi domnul Tănase Valentin, consilier în cadrul Ministerului Transporturilor. 

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

Comisia a fost sesizată, în fond, împreună cu Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură şi Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi cu proiectul de Lege privind 
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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). 

La lucrările comisiei a participat, în calitate de invitat: domnul Anghel Stanciu, secretar 
de stat în cadrul Ministerului Transporturilor. 

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 respingerea proiectului de Lege, propunere care a fost 
aprobată cu unanimitate de voturi. 

Comisia a fost sesizată, în fond, împreună cu Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură şi Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi cu propunerea legislativă  pentru 
modificarea şi completarea art.71 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind 
circulaţia pe drumurile publice (P.L.x. 31/2015). 

La lucrările comisiei a participat, în calitate de invitat: doamna Irina Alexe, secretar 
general adjunct în Ministerul Afacerilor Interne. 

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 respingerea propunerii legislative, propunere care a fost 
aprobată cu unanimitate de voturi. 

Comisia a fost sesizată, în fond, împreună cu Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură şi Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi cu propunerea legislativă  pentru 
modificarea art.109 alin.(8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind 
circulaţia pe drumurile publice (P.l.x. 109/2015). 

La lucrările comisiei a participat, în calitate de invitat: doamna Irina Alexe, secretar 
general adjunct în Ministerul Afacerilor Interne. 

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 respingerea propunerii legislative, propunere care a fost 
aprobată cu unanimitate de voturi. 

Comisia a fost sesizată, în fond, împreună cu Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură şi Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi cu propunerea legislativă  pentru 
modificarea Ordonanţei de urgenţă nr.195 din 2002 privind circulaţia pe drumurile publice 
(P.l.x. 296/2015). 

La lucrările comisiei a participat, în calitate de invitat: doamna Irina Alexe, secretar 
general adjunct în Ministerul Afacerilor Interne. 

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 respingerea propunerii legislative, propunere care a fost 
aprobată cu unanimitate de voturi. 

Comisia a fost sesizată, în fond, împreună cu Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură şi Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi cu propunerea legislativă  pentru 
modificarea şi completarea OUG 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice (P.L.x. 
419/2015). 

La lucrările comisiei a participat, în calitate de invitat: doamna Irina Alexe, secretar 
general adjunct în Ministerul Afacerilor Interne. 

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 respingerea propunerii legislative, propunere care a fost 
aprobată cu unanimitate de voturi. 
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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). Sedinţa comună a avut loc in sala de şedinţă a 
Comisiei pentru industrii şi servicii. 

La lucrările comisiei a participat, în calitate de invitat:  doamna Cazana Manuela, 
consilier în Ministerul Economiei, Comerţului şi Turismului şi domnul Popescu Sorin Cristian, 
director general în cadrul Eco Rom-Ambalaje.  

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

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

Comisia a fost sesizată în fond 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). Nu a mai fost necesară dezbaterea proiectul de Lege deoarece 
acesta a fost dezbătut în data de 15 septembrie 2015. 

Comisia a fost sesizată, în fond, împreună cu Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.51/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune 
de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii (P.l.x. 465/2014). 

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 juridică, de disciplină şi imunităţi 
cu propunerea legislativă privind reglementarea serviciilor prestate de către furnizorii de 
energie către populaţie (P.l.x. 334/2014). 

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 două săptămâni, 
propunere care a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

 
La lucrările Comisie pentru industrii şi servicii din data de 24 septembrie 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. Ţîmpău Radu Bogdan – Secretar - P.N.L.  
5. Blănariu Valentin   – Membru – P.S.D.  
6. Bode Lucian Nicolae  – Membru - P.N.L. 
7. Bucur Constantin Alin  – Membru - P.S.D. 
8. Chiriţă Dumitru   – Membru – P.S.D. 
9. Dolineaschi Andrei   – Membru – P.S.D. 
10. Ionescu George   – Membru - P.N.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 Comisiei au lipsit următorii deputaţi: 

1. Iancu Iulian    - Preşedinte – P.S.D. – Plecat în delegaţie 
2. Antal Istvan     – Secretar - U.D.M.R. 
 

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

 
Secretar, 

Ţîmpău Radu Bogdan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Întocmit 
Consilier Parlamentar: Donea Cristina 
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