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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

COMISIA PENTRU INDUSTRII ŞI SERVICII 

        

Data: 25.11.2015 

 

 

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 16, 17 şi 19 

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

 
SESIZĂRI PENTRU AVIZ 

 
 

Proiect de Lege privind dezvoltarea finanţărilor participative (crowdfunding) (P.L.x. 
801/2015). 

Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.321/2009 privind comercializarea 
produselor alimenatare (P.L.x 797/2015). 

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.321/2009 privind 
comercializarea produselor alimentare  (P.L.x 798/2015). 

Propunere legislativă privind revenirea la denumirea oficială de "ţigani " a persoanelor 
intitulate "de etnie romă " (P.L.x 803/2015). 

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.266/2008 privind 
modul în care funcţionează farmaciile şi cum se vând medicamentele (P.L.x. 804/2015). 

 
 

SESIZĂRI ÎN FOND 
 
 

Propunere legislativă privind industria naţională de apărare (P.l.x 598/2015). 
Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor comunitare de 

utilităţi publice nr. 51/2006 (P.l.x 674/2015). 
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.31/2015 

pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr.21/1996 pentru completarea art.1 din 
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Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.83/2014 privind salarizarea personalului plătit din 
fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice  (P.L.x. 
741/2015). 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.28/2015 pentru 
aprobarea plăţii cotizaţiei anuale ce decurge din calitatea României de membru al Agenţiei 
Internationale pentru Energie Regenerabilă IRENA, precum şi pentru completarea anexei 1 
la Ordonanţa Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile 
internationale interguvernamentale la care România este parte (P.l.x. 727/2015). 

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 

 
Diverse 
 
 
 
Lucrările reunite ale Comisiei pentru industrii şi servicii şi Comisiei pentru politică 

economică, reformă şi privatizare din Camera Deputaţilor şi Comisiei pentru dezvoltare 
regională, administrarea activelor statului şi privatizare, Comisiei economice, industrii şi 
servicii şi Comisiei pentru transporturi şi energie din Senat, din data de 16 noiembrie 2015, 
au început la ora 1600 şi au fost conduse de domnul deputat Iulian Iancu, preşedintele 
Comisiei pentru industrii şi servicii din Camera Deputaţilor. În cadrul sedinţei s-a început 
audierea domnului Constantin Grigore Borc candidat în funcţia de Ministru al Economiei, 
Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri. În urma prezentării candidaturii, următorii 
deputaţi şi senatori au adresat întrebări: domnul Iulian Iancu, domnul Traicu Rodin, domnul 
Daniel Gheorghe, domnul Mihai Tararache, doamna Cristiana Anghel, domnul Antal Istvan, 
domnul Belacurencu Trifon, domnul Mironescu Horia Răzvan şi domnul Vainer Aurel. 

La lucrările Comisie pentru industrii şi servicii din data de 16 noiembrie 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.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. Tararache Mihai   – Membru – P.N.L. 
17. Traicu Rodin   – Membru - P.S.D. 
18. Tătaru Florin-Cristian  - Membru - P.S.D. 
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 În urma audierii, comisiile avizează favorabil candidatura domnului Constantin Grigore 
Borc, cu majoritate de voturi, în funcţia de Ministru al Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu 
Mediul de Afaceri. Avizul favorabil a avut în vedere competenţa şi experienţa profesională, 
aşa cum reiese din C.V., claritatea prezentării programului de guvernare aferent domeniului, 
cu precizarea priorităţilor esenţiale precum şi claritatea şi promptitudinea răspunsurilor date 
la întrebările adresate pe parcursul şedinţei de audieri. 

Lucrările reunite ale Comisiei pentru industrii şi servicii şi Comisiei pentru politică 
economică, reformă şi privatizare din Camera Deputaţilor şi Comisiei pentru dezvoltare 
regională, administrarea activelor statului şi privatizare, Comisiei economice, industrii şi 
servicii şi Comisiei pentru transporturi şi energie din Senat, din data de 16 noiembrie 2015, 
au continuat începând cu ora 1700 şi au fost conduse de domnul deputat Iulian Iancu, 
preşedintele Comisiei pentru industrii şi servicii dn Camera Deputaţilor. În cadrul sedinţei s-a 
început audierea domnului Victor Vlad Grigorescu candidat la funcţia de Ministru la Ministerul 
Energiei. În urma prezentării candidaturii, următorii deputaţi şi senatori au adresat întrebări: 
domnul Iulian Iancu, domnul Gerea Andrei, domnul Ţîmpău Radu Bogdan, doamna Cristiana 
Anghel, domnul Mironescu Horia Răzvan, domnul Florin Butnaru, domnul Antal Istvan şi 
domnul Toader Mircea. 

 În urma audierii, comisiile avizează favorabil candidatura domnului Victor Vlad 
Grigorescu, cu majoritate de voturi, în funcţia de Ministru al energiei. Avizul favorabil a avut 
în vedere competenţa şi experienţa profesională aşa cum reiese din C.V., claritatea 
prezentării programului de guvernare aferent domeniului, cu precizarea priorităţilor esenţiale 
precum şi claritatea şi promptitudinea răspunsurilor date la întrebările adresate pe parcursul 
şedinţei de audieri.  

La lucrările Comisie pentru industrii şi servicii din data de 17 noiembrie 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.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. 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. 
 
 
La lucrările Comisie pentru industrii şi servicii din data de 19 noiembrie 2015 au fost 

prezenţi următorii domni şi doamne deputat: 
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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. 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 1000 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 politică 
economică, reformă şi privatizare şi Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci cu proiectul de 
Lege privind dezvoltarea finanţărilor participative (crowdfunding) (P.L.x. 801/2015). 

La lucrările comisiei au participat, în calitate de invitaţi: doamna Alupoaiei Alexie, 
expert şi doamna Denisa Iatan, expert la Banca Naţională Română. 

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, sub rezerva însuşirii de către comisiile sesizate în fond a 
observaţiilor propuse de B.N.R.. 

Comisia a fost sesizată pentru aviz, care va fi transmis Comisiei pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice, cu propunerea legislativă pentru 
completarea Legii nr.321/2009 privind comercializarea produselor alimentare (P.L.x 
797/2015). 

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 propunerea legislativă pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.321/2009 privind comercializarea produselor alimentare  
(P.L.x 798/2015). 

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. 
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Comisia a fost sesizată pentru aviz, care va fi transmis Comisiei pentru drepturile 
omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale cu propunerea legislativă privind revenirea 
la denumirea oficială de "ţigani " a persoanelor intitulate "de etnie romă " (P.L.x 803/2015). 

La lucrările comisiei a participat, în calitate de invitat domnul Amet Aledin, secretar de 
stat în cadrul Departamentului pentru Relaţii Interetnice. 

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

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 sănătate şi 
familie cu propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.266/2008 privind 
modul în care funcţionează farmaciile şi cum se vând medicamentele (P.L.x. 804/2015). 

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 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 cu propunerea legislativă privind industria naţională de apărare (P.l.x 598/2015). 

În cadrul dezbaterilor a luat cuvântul domnul deputat Iulian Iancu. 
La lucrările comisiei au participat, în calitate de invitaţi: doamna Ruxandra Anghel, 

director general adjunct şi doamna Anca Chiser, consilier în cadrul Ministerului Economiei, 
Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri şi Ralea Cornelia, consilier în cadrul Ministerului 
Apărării Naţionale. 

În urma dezbaterilor, domnul deputat Iulian Iancu, preşedintele Comisiei pentru 
industrii şi servicii, a propus amânarea dezbaterii până la primirea răspunsului adresei 
înaintate Biroului Permanent în vederea prelungirii termenului pentru dezbatere şi adoptare 
de la 45 la 60 zile, propunere care a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

Comisia a fost sesizată, în fond, împreună cu Comisia pentru administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului cu proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006 (P.l.x 674/2015). 
 La lucrările comisiei au participat, în calitate de invitaţi, domnul Ciocan Doru, 
preşedinte, domnul Băndoiu Iulian, director, doamna Dumitrescu Monica, director adjunct şi 
doamna Pop Rodica şef serviciu în cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru 
Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice. 

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul următorii deputaţi: domnul Iulian Iancu, domnul 
Mironescu Răzvan Horia şi domnul Traicu Rodin. 

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. 

Comisia a fost sesizată în fond, împreună cu Comisia pentru muncă şi protecţie 
socială cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.31/2015 pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr.21/1996 pentru 
completarea art.1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.83/2014 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul 
cheltuielilor publice  (P.L.x. 741/2015). 

La lucrările comisiei au participat, în calitate de invitaţi: domnul Bogdan Chiriţoiu, 
preşedinte, doamna Loredana Criveanu director şi doamna Cristina Coruţ inspector 
concurenţă în cadrul Consiliului Concurenţei şi domnul Ghizdeanu Ion, secretar de stat în 
Ministerul Finanţelor Publice. 
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În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul următorii deputaţi: domnul Iulian Iancu, domnul 
Mironescu Răzvan Horia şi domnul Marin Gheorghe. 

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

Comisia a fost sesizată în fond privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.28/2015 
pentru aprobarea plăţii cotizaţiei anuale ce decurge din calitatea României de membru al 
Agenţiei Internationale pentru Energie Regenerabilă IRENA, precum şi pentru completarea 
anexei 1 la Ordonanţa Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la 
organizaţiile internationale interguvernamentale la care România este parte (P.l.x. 727/2015). 

La lucrările comisiei au participat, în calitate de invitaţi, domnul Albulescu Mihai, 
secretar de stat, Popescu Elena, director general, Preda Mihaela, şef serviciu în cadrul 
Ministerului Energiei.  

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

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 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 Gelu Mareş, şef 
serviciu şi domnul Rădulescu Florin, şef serviciu în cadrul Ministerului Afacerilor Interne. 

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. 

 
 
 

 
 
 
 
 

Secretar, 
Ţîmpău Radu Bogdan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Întocmit 
Consilier Parlamentar: Donea Cristina 
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