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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

COMISIA PENTRU INDUSTRII ŞI SERVICII 

        

 

Data: 09.02.2016 

 

 

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 02 şi 04 

februarie 2016. 
Membrii comisiei au aprobat următoarea ORDINE DE ZI: 
 

SESIZĂRI PENTRU AVIZ 
 
 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.52/2015 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor 
(P.L.x. 865/2015). 

 
 

SESIZĂRI ÎN FOND 
 
 

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

Proiect de Lege pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr.21/1992 privind 
protecţia consumatorilor (P.L.x. 337/2015). 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.37/2015 pentru 
modificarea unor acte normative din domeniul protecţiei consumatorilor (P.l.x. 691/2015). 

Proiect de Lege privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt 
implicate substanţe periculoase (P.l.x 761/2015). 

Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.145/2014 pentru stabilirea unor 
măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol  (P.l.x 606/2015). 
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Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 145/2014 privind 
stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol, publicată în 
Monitorul Oficial, Partea I, nr. 794 din 31 octombrie 2014 (P.l.x 853/2015). 

Propunere legislativă "Legea holdingului" (P.L.x. 271/2010). 
Proiect de Lege privind holdingurile (P.l.x 305/2010). 
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.29/2015 

pentru modificarea şi completarea art.8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.86/2014 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi 
pentru modificarea şi completarea unor acte normative (P.L.x. 716/2015). 

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.267/2008 privind 
unele măsuri speciale pentru reglementarea avansului rest de justificat, precum şi pentru 
efectuarea recepţiei în faza unică a lucrărilor de construcţii şi a instalaţiilor aferente acestora 
la obiectivul de investiţii Palatul Parlamentului  (P.l.x 833/2015). 

 
 

COMUNICĂRI, DIRECTIVE, 
REGULAMENTE, NORME, DECIZII 

 
 
Comunicarea – Ameliorarea pieţei unice: mai multe oportunităţi pentru cetăţeni şi 

pentru întreprinderi [COM(2015)550] 
Comunicarea – Analiza anuală a creşterii pentru 2016. Consilidarea redresării şi 

stimularea convergenţei [COM(2015)690] 
Comunicarea – starea uniunii energetice [COM(2015)572] 
Diverse 
 
La lucrările Comisie pentru industrii şi servicii din data de 02 februarie 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. 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 
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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 administraţie 
publică şi amenajarea teritoriului cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.52/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr.307/2006 privind 
apărarea împotriva incendiilor (P.L.x. 865/2015). 

La lucrările comisiei a participat, în calitate de invitat domnul Duduc Benone, şef 
serviciu în Ministerul Afacerilor Interne. 

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul următorii deputaţi: domnul Marin Gheorghe, 
domnul Iane Ovidiu Cristian, domnul Rodin Traicu, domnul Antal Istvan şi domnul Mironescu 
Horia Răzvan. 

În urma dezbaterilor, domnul deputat Marin Gheorghe, vicepreşedintele 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, pentru întocmirea raportului suplimentar cu proiectul 
de Lege pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr.27/2011 privind transporturile rutiere 
(P.l.x 192/2014). 

La lucrările comisiei a participat, în calitate de invitat domnul Teofil Ghercă, şef 
serviciu în Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice. 

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 menţinerea raportului iniţial a proiectului de Lege cu 
amendamente admise şi intocmirea raportului suplimentar preliminar, propunere care a fost 
aprobată cu unanimitate de voturi. 

Comisia a fost sesizată în fond cu proiectul de Lege pentru completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.21/1992 privind protecţia consumatorilor (P.L.x. 337/2015). 

La lucrările comisiei au participat, în calitate de invitaţi: domnul Vlad Bontea, 
vicepreşedinte şi doamna Groza Dumitra, şef serviciu în cadrul Autorităţii Naţionale pentru 
Protecţia Consumatorilor. 

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 cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.37/2015 pentru modificarea unor acte normative din domeniul protecţiei 
consumatorilor (P.l.x. 691/2015). 

La lucrările comisiei au participat, în calitate de invitaţi: domnul Vlad Bontea, 
vicepreşedinte şi doamna Groza Dumitra, şef serviciu în cadrul Autorităţii Naţionale pentru 
Protecţia Consumatorilor. 

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

În urma dezbaterilor, domnul deputat Marin Gheorghe, vicepreşedintele Comisiei 
pentru industrii şi servicii, a propus adoptatea proiectului de Lege cu amendamente admise şi 
respinse, propunere care a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

Comisia a fost sesizată, în fond, împreună cu Comisia pentru mediu şi echilibru 
ecologic şi Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului cu proiectul de 
Lege privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe 
periculoase (P.l.x 761/2015). 

La lucrările comisiei au participat, în calitate de invitaţi: doamna Corina Lupu, secretar 
de stat şi Ghiu Marilena, consilier în Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Senzaconi 
Francisc, şef serviciu în Ministerul Afacerilor Interne. 
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În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul următorii deputaţi: domnul Marin Gheorghe, 
domnul Iane Ovidiu Cristian, doamna Manolescu Oana şi domnul Traicu Rodin. 

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, în fond, împreună cu Comisia pentru agricultură, silvicultură, 
industrie alimentară şi servicii specifice cu propunerea legislativă pentru modificarea Legii 
nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul 
agricol  (P.l.x 606/2015). 

La lucrările comisiei a participat, în calitate de invitat domnul Daniel Velicu, director în 
cadrul Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. 

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

Comisia a fost sesizată, în fond, împreună cu Comisia pentru agricultură, silvicultură, 
industrie alimentară şi servicii specifice cu propunerea legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 145/2014 privind stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei 
produselor din sectorul agricol, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 794 din 31 
octombrie 2014 (P.l.x 853/2015). 

La lucrările comisiei a participat, în calitate de invitat domnul Daniel Velicu, director în 
cadrul Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. 

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

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 împreună cu Comisia pentru politică economică, reformă şi 
privatizare cu propunerea legislativă "Legea holdingului" (P.L.x. 271/2010). 

La lucrările comisiei au participat, în calitate de invitaţi domnul Costin Borc, ministru şi 
doamna Anca Chiser, secretar de stat în cadrul Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţia 
cu Mediul de Afaceri. 

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

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 împreună cu Comisia pentru politică economică, reformă şi 
privatizare cu proiectul de lege privind holdingurile (P.L.x. 305/2010). 

La lucrările comisiei au participat, în calitate de invitaţi domnul Costin Borc, ministru şi 
doamna Anca Chiser, secretar de stat în cadrul Ministerului Economie, Comerţului şi Relaţia 
cu Mediul de Afaceri. 

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

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 împreună cu Comisia pentru administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului cu proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.29/2015 pentru modificarea şi completarea art.8 din Ordonanţa de urgenţă a 
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Guvernului nr.86/2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei 
publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative (P.L.x. 716/2015). 

La lucrările comisiei au participat, în calitate de invitaţi doamna Anca Pavel Nedea, 
preşedinte şi doamna Georgescu Veronica, consilier în cadrul Agenţia Naţională pentru 
Turism. 

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

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

Comisia a fost sesizată împreună cu Comisia pentru buget, finanţe şi bănci cu 
propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.267/2008 privind unele 
măsuri speciale pentru reglementarea avansului rest de justificat, precum şi pentru 
efectuarea recepţiei în faza unică a lucrărilor de construcţii şi a instalaţiilor aferente acestora 
la obiectivul de investiţii Palatul Parlamentului  (P.l.x 833/2015). 

La lucrările comisiei a participat, în calitate de invitat domnul Florin Iordache, deputat 
P.S.D.  

În urma dezbaterilor, domnul deputat Marin Gheorghe, vicepreşedintele Comisiei 
pentru industrii şi servicii, a propus adoptarea propunerii legislative cu amendamente admise, 
propunere care a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

La punctul DIVERSE comisia a fost sesizată cu: 
Comunicarea – Ameliorarea pieţei unice: mai multe oportunităţi pentru cetăţeni şi 

pentru întreprinderi [COM(2015)550]. 
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 Comunicării, propunere care a fost aprobată cu 
unanimitate de voturi. 

Comunicarea – Analiza anuală a creşterii pentru 2016. Consilidarea redresării şi 
stimularea convergenţei [COM(2015)690]. 

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

Comunicarea – starea uniunii energetice [COM(2015)572]. 
La lucrările comisiei a participat, în calitate de invitat doamna Anca Dobrică, consilier 

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

 
La lucrările Comisie pentru industrii şi servicii din data de 04 februarie 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. 
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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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Secretar, 
Ţîmpău Radu Bogdan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Întocmit 
Consilier Parlamentar: Donea Cristina 
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