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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

COMISIA PENTRU INDUSTRII ŞI SERVICII 

        

Data: 03.11.2015 

 

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 27 şi 29 

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

 
SESIZĂRI PENTRU AVIZ 

 
Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.5/2014 privind unele 

măsuri pentru facilitarea schimbului transfrontalier de informaţii referitoare la încălcările 
normelor de circulaţie care afectează siguranţă rutieră şi pentru facilitarea executării 
sancţiunilor aplicate acestor încălcări (P.L.x. 643/2015). 

Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.321/2009 privind comercializarea 
produselor alimentare (P.L.x 642/2015) 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.19/2015 privind 
reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea unor acte normative, precum şi 
unele măsuri de corelare legislativă (P.L.x. 659/2015). 

Proiect de Lege privind stabilirea cerinţelor de protecţie a sănătăţii populaţiei în ceea 
ce priveşte substanţele radioactive din apa potabilă  (P.L.x 668/2015). 

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.153/2011 privind 
măsuri de creştere a calităţii architectural-ambientale a cladirilor  (P.L.x 709/2015). 

Proiect de Lege privind stabilirea unor măsuri măsuri suplimentare pentru etichetarea 
laptelui proaspăt pentru consum, precum şi a produselor lactate (P.L.x. 672/2015). 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.22/2015 
privind acordarea unui ajutor de stat individual pentru salvarea Societăţii "Complexul 
Energetic Hunedoara " - S.A. (P.L.x 639/2015). 

 
SESIZĂRI ÎN FOND 

 
Propunere legislativă pentru completarea Legii serviciului de alimentare cu apă şi 

canalizare nr.241/2006 (P.l.x. 677/2015). 
Propunere legislativă privind industria naţională de apărare (P.l.x. 598/2015). 
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Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.30/2015 
privind unele măsuri pentru implementarea mecanismului de alocare tranzitorie cu titlu gratuit 
a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră producătorilor de energie electrică, pentru 
perioada 2013-2020, inclusiv Planul naţional de investiţii (P.l.x 640/2015). 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.69/2007 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind 
circulaţia pe drumurile publice (P.l.x 718/2007). 

 
COMUNICĂRI, DIRECTIVE, 

REGULAMENTE, NORME, DECIZII 
 
Comunicarea – noi avantaje pentru consumatorii de energie [COM(2015)339] 
Comunicarea – Lansarea procesului de consultare publică privind o nouă organizare a 

pieţei energiei [COM(2015)340] 
Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a 

unui cadru pentru etichetarea în ceea ce priveşte eficienţa energetică şi de abrogare a 
Directivei 2010/30/UE  [COM(2015)341] 

Diverse 
 
La lucrările Comisie pentru industrii şi servicii din data de 27 octombrie 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. 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.D.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. Tararache Mihai   – Membru – P.N.L. 
17. Tătaru Florin-Cristian  - Membru - P.S.D. 
 

De la lucrările sedinţei a lipsit următorul deputat: 
1. Traicu Rodin   – 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 transporturi şi 
infrastructură şi Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, cu proiectul de Lege pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.5/2014 privind unele măsuri pentru facilitarea schimbului 
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transfrontalier de informaţii referitoare la încălcările normelor de circulaţie care afectează 
siguranţă rutieră şi pentru facilitarea executării sancţiunilor aplicate acestor încălcări (P.L.x. 
643/2015). 

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

Comisia a fost sesizată pentru aviz, care va fi transmis Comisiei pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice, cu proiectul de Lege pentru completarea 
Legii nr.321/2009 privind comercializarea produselor alimentare (P.L.x 642/2015) 

La lucrările comisiei au participat, în calitate de invitaţi: doamna Cristina Coruţ, 
inspector concurenţă şi doamna Roxana Iliescu, inspector concurenţă din cadrul Consiliului 
Concurenţei. 

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 negativă a proiectului de Lege, 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, cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.19/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea unor 
acte normative, precum şi unele măsuri de corelare legislativă (P.L.x. 659/2015). 

La lucrările comisiei au participat, în calitate de invitaţi: doamna Raluca Constantin, 
secretar general, domnul Alin Vişan, trezoriei în cadrul Asociaţiei Naţionale pentru Băuturi 
Răcoritoare şi domnul Sandu Ciprian din cadrul Berarilor României. 

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

În urma dezbaterilor, domnul deputat Iulian Iancu, preşedintele Comisiei pentru 
industrii şi servicii, a propus avizarea favorabilă a proiectului de Lege cu amendamente 
admise, propunere care a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

Comisia a fost sesizată pentru aviz, care va fi transmis Comisiei pentru sănătate şi 
familie cu proiectul de Lege privind stabilirea cerinţelor de protecţie a sănătăţii populaţiei în 
ceea ce priveşte substanţele radioactive din apa potabilă (P.L.x 668/2015).  

La lucrările comisiei a participat, în calitate de invitat, domnul Ionescu Daniel, secretar 
general în cadrul Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare. 

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

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 pentru aviz, care va fi transmis Comisiei pentru administraţie 
publică şi amenajarea teritoriului, cu propunerea legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.153/2011 privind măsuri de creştere a calităţii architectural-ambientale a 
cladirilor  (P.L.x 709/2015). 

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

Comisia a fost sesizată pentru aviz, care va fi transmis Comisiei pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice, cu proiectul de Lege privind stabilirea 
unor măsuri măsuri suplimentare pentru etichetarea laptelui proaspăt pentru consum, precum 
şi a produselor lactate (P.L.x. 672/2015). 
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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 avizarea negativă a proiectului de Lege, propunere care a fost 
aprobată cu unanimitate de voturi. 

Comisia a fost sesizată pentru aviz, care va fi transmis Comisiei pentru buget, finanţe 
şi bănci şi Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare cu proiectul de Lege 
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.22/2015 privind acordarea unui 
ajutor de stat individual pentru salvarea Societăţii "Complexul Energetic Hunedoara " - S.A. 
(P.L.x 639/2015). 

La lucrările comisiei au participat, în calitate de invitaţi: domnul Albulescu Mihai, 
secretar de stat, domnul Ghimpău Aurelian, secretar general adjunct şi doamna Mihaela 
Preda în cadrul Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri.  

 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 propunerea legislativă pentru completarea Legii 
serviciului de alimentare cu apă şi canalizare nr.241/2006 (P.l.x. 677/2015). 

La lucrările comisiei a participat, în calitate de invitat domnul Ciocan Doru, 
preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi 
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 respingerea propunerii legislative, propunere care a fost 
aprobată cu unanimitate de voturi. 

Comisia a fost sesizată în fond împreună cu Comisia pentru apărare, ordine publică şi 
siguranţă naţională cu propunerea legislativă privind industria naţională de apărare (P.l.x. 
598/2015). 

La lucrările comisiei au participat, în calitate de invitaţi: domnul Sorin Encuţescu, 
secretar de stat în Ministerul Economiei şi doamna Ralea Cornelia, consilier juridic în 
Ministerul Apărării Naţionale. 

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 amânarea propunerii legislative 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.30/2015 privind unele măsuri pentru implementarea mecanismului 
de alocare tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră 
producătorilor de energie electrică, pentru perioada 2013-2020, inclusiv Planul naţional de 
investiţii (P.l.x 640/2015). 

La lucrările comisiei au participat, în calitate de invitaţi: domnul Albulescu Mihai, 
secretar de stat, domnul Ghimpău Aurelian, secretar general adjunct şi doamna Mihaela 
Preda în cadrul Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri.  

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

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. 
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Comisia a fost sesizată împreună cu Comisia pentru transporturi şi infrastructură şi 
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.69/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice (P.l.x 718/2007). 

La lucrările comisiei au participat, în calitate de invitaţi: domnul Tohăneanu Bogdan, 
secretar de stat, domnul comisar şef Catană Florin, şef serviciu şi domnul comisar şef 
Brăcea Florentin, director în cadrul Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul General al 
Poliţiei Române. 

La lucrările şedinţei au luat cuvântul următorii deputaţi: domnul Iulian Iancu şi domnul 
Marin Gheorghe. 

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 cu Comunicarea – noi avantaje pentru consumatorii de 
energie [COM(2015)339]. 

La lucrările comisiei a participat, în calitate de invitat domnul Emil Calotă, 
vicepreşedinte în cadrul Autorităţii Naţionale pentru Reglementare în domeniul Energiei. 

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 Comunicării, propunere care a fost aprobată cu 
unanimitate de voturi. 

Comisia a fost sesizată cu Comunicarea – Lansarea procesului de consultare publică 
privind o nouă organizare a pieţei energiei [COM(2015)340]. 

La lucrările comisiei a participat, în calitate de invitat domnul Emil Calotă, 
vicepreşedinte în cadrul Autorităţii Naţionale pentru Reglementare în domeniul Energiei. 

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 Comunicării, propunere care a fost aprobată cu 
unanimitate de voturi. 

Comisia a fost sesizată cu Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al 
Consiliului de stabilire a unui cadru pentru etichetarea în ceea ce priveşte eficienţa 
energetică şi de abrogare a Directivei 2010/30/UE  [COM(2015)341]. 

La lucrările comisiei a participat, în calitate de invitat domnul Emil Calotă, 
vicepreşedinte în cadrul Autorităţii Naţionale pentru Reglementare în domeniul Energiei. 

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 Regulamentului, propunere care a fost aprobată cu 
unanimitate de voturi. 

 
La lucrările Comisie pentru industrii şi servicii din data de 29 octombrie 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. Antal Istvan     – Secretar - U.D.M.R. 
6. Blănariu Valentin   – Membru - P.S.D. 
7. Bode Lucian Nicolae  – Membru - P.D.L. 
8. Bucur Constantin Alin  – Membru - P.S.D. 
9. Chiriţă Dumitru   – Membru - P.S.D. 
10. Dolineaschi Andrei   – Membru – P.S.D. 
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11. Ionescu George   – Membru - P.N.L. 
12. Ispir Raluca-Cristina  – Membru P.N.L. 
13. Manolescu Oana   – Membru - Minorităţi Naţionale 
14. Roşca Mircea   – Membru - P.N.L. 
15. Tararache Mihai   – Membru – P.N.L. 
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. Traicu Rodin   – 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 


		2015-11-05T13:32:36+0200
	Simona V. Tarzioru




