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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

COMISIA PENTRU INDUSTRII ŞI SERVICII 

 

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 25, 26, 27 

februarie 2014. 
  
Membrii comisiei au aprobat următoarea ORDINE DE ZI: 

 
SESIZĂRI PENTRU AVIZE 

 
1. Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.193/2000 privind clauzele 
abuzive din contractele încheiate între profesioniști și consumatori (PLx 672/2013); 
2. Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea 
executării lucrărilor de construcții (PLx 581/2013); 
3. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.50/1991 privind 
autorizarea executării lucrărilor de construcții (PLx 585/2013); 
4. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării 
lucrărilor de construcții (PLx 629/2013). 
 

SESIZĂRI ÎN FOND 
 

5. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.7/2010 pentru modificarea 
şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor (PLx 
166/2010); 
6. Legea privind parteneriatul public-privat (PLx 457/2013/ 2014); 
7. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii parteneriatului public privat 
nr.178/2010 (PLx 200/2011); 
8. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.39/2011 
pentru modificarea şi completarea Legii parteneriatului public-privat nr.178/2010 (PLx 
376/2011); 
9. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.86/2011 
pentru modificarea şi completarea Legii parteneriatului public-privat nr.178/2010 (PLx 
697/2011); 
10. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.178/2010 a parteneriatului 
public-privat (PLx 79/2012); 
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11. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.8/2012 pentru modificarea 
Ordonanței Guvernului nr.20/2012 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a 
legislației Uniunii Europene care armonizează condițiile de comercializare a produselor 
(PLx 166/2012); 
12. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.20/2010 privind stabilirea 
unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislaţiei Uniunii Europene care armonizează 
condiţiile de comercializare a produselor (PLx 719/2010); 
13. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.8/2009 
privind acordarea tichetelor de vacanţă (PLx 214/2009); 
14. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 174/2008 
pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind protecţia consumatorului 
(PLx 100/2009); 
15. Proiect de Lege pentru modificarea art.25 din Ordonanţei Guvernului nr.21/1992 privind 
protecţia consumatorilor (PLx 418/2009); 
16. Proiect de Lege privind invențiile de serviciu (PLx 508/2013); 
17. Proiect de Lege privind holdingurile (PLx 305/2010); 
18. Propunere legislativă "Legea holdingului" (PLx 271/2010); 
19. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.44/2008 
privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, 
întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale (PLx 377/2008). 

 
COMUNICĂRI, DIRECTIVE, 

 REGULAMENTE, NORME, DECIZII 
 

20. Diverse 
 

La lucrările Comisie pentru industrii şi servicii din data de 25 februarie 2013 au fost 
prezenţi următorii domni şi doamne deputat: 
1. Iancu Iulian  – Preşedinte – P.S.D. 
2. Chiriţă Dumitru   – Vicepreşedinte – P.S.D. 
3. Martin Eduard Stelian  – Vicepreşedinte – P.S.D. 
4. Antal Istvan    – Secretar - U.D.M.R. 
5. Teju Sorin   – Secretar - P.N.L. 
6. Blănariu Valentin   – Membru - P.P. - D.D.  
7. Bode Lucian Nicolae  – Membru - P.D.L. 
8. Bucur Constantin Alin  – Membru - P.S.D. 
9. Diniţă Ion   – Membru - P.C. 
10. Dolineaschi Andrei  – Membru – P.S.D. 
11. Ionescu George  – Membru - P.D.L. 
12. Ispir Raluca-Cristina  – Membru P.N.L. 
13. Manolescu Oana  – Membru - Minorităţi Naţionale 
14. Marin Gheorghe  – Membru - P.S.D.  
15. Mironescu Răzvan  – Membru - P.N.L. 
16. Nichita Cristina   – Membru - P.S.D. 
17. Nită Emil    – Membru - P.S.D. 
18. Popa Radu Mihai – Membru - P.S.D. 
19. Roşca Mircea   – Membru - P.N.L. 
20. Săvoiu Ionuţ Cristian  – Membru - P.S.D. 
21. Tararache Mihai  – Membru - Neafiliat 
22. Tătaru Florin-Cristian  - Membru - P.S.D. 
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23. Traicu Rodin   – Membru - P.S.D. 
24.Ţîmpău Radu - Bogdan – Membru - P.N.L. 
 

Lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii au început la ora 1400 şi au fost conduse 
de domnul deputat Iulian Iancu, preşedintele Comisiei pentru industrii şi servicii, care 
constată că există cvorum, respectiv sunt prezenţi 24 de deputaţi din totalul de 24 deputaţi 
membri ai comisiei şi propune dezbaterea proiectelor de lege aflate pe ordinea de zi, iar 
comisia aprobă în unanimitate. 

La punctul 1, comisia a fost sesizată pentru aviz la Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi cu proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.193/2000 privind 
clauzele abuzive din contractele încheiate între profesioniști și consumatori (PLx 
672/2013). 

În cadrul dezbaterilor a luat cuvântul domnul deputat Iulian Iancu. 
În urma dezbaterilor, domnul deputat Iulian Iancu, preşedintele Comisiei pentru 

industrii şi servicii, a formulat o propunere de amânare a proiectului de Lege cu 2 
săptămâni, propunere care a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

La punctul 2, comisia a fost sesizată comisia pentru aviz la Comisia pentru 
administraţie publică şi amenajarea teritoriului cu proiectul de Lege pentru modificarea și 
completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții (PLx 
581/2013). 

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

La punctul 3, comisia a fost sesizată pentru aviz la Comisia pentru administraţie 
publică şi amenajarea teritoriului cu propunerea legislativă pentru modificarea și 
completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții (PLx 
585/2013). 

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

La punctul 4 comisia a fost sesizată pentru aviz la Comisia pentru administraţie 
publică şi amenajarea teritoriului cu propunerea legislativă pentru modificarea și 
completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții (PLx 
629/2013). 

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 punctul 5, comisia a fost sesizată în fond cu proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr.7/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.43/1997 privind regimul drumurilor (PLx 166/2010). 

În cadrul dezbaterilor a luat cuvântul domnul deputat Iulian Iancu. 
În urma dezbaterilor, domnul deputat Iulian Iancu, preşedintele Comisiei pentru 

industrii şi servicii, a formulat o propunere de amânare a proiectului de Lege cu 2 
săptămâni, propunere care a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

La punctul 6, comisia a fost sesizată în fond împreună cu Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi cu Legea privind parteneriatul public privat (PLx 457/2013/2014) 
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La lucrările comisiei au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai 
Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură de Interes Naţional şi Investiţii Străine, 
doamna Petraşcu Elena, secretar general şi doamna Raţiu Monica, profesor universitar. 

În cadrul dezbaterilor a luat cuvântul următorii deputaţi: domnul Iulian Iancu, domnul 
Rodin Traicu, domnul Mironescu Răzvan Horia, domnul Nazare Alexandru, domnul Nită 
Emil, domnul Tararache Mihai, domnul Popa Radu Mihai şi domnul Antal Istvan. 

În urma dezbaterilor, domnul deputat Iulian Iancu, preşedintele Comisiei pentru 
industrii şi servicii, a propus respingerea cererii de reexaminarea a Legii, solicitată de 
Preşedintele României şi menţinerea formei adoptate de Senat, propunere care a fost 
aprobată cu majoritate de voturi de voturi, 2 voturi împotrivă şi 2 abţineri. 

La punctul 7, comisia a fost sesizată în fond împreună cu Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi cu proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
parteneriatului public privat nr.178/2010 (PLx 200/2011). 

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

La punctul 8, comisia a fost sesizată în fond împreună cu Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.39/2011 pentru modificarea şi completarea Legii parteneriatului public-privat 
nr.178/2010 (PLx 376/2011). 

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

La punctul 9, 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.86/2011 pentru modificarea şi completarea Legii parteneriatului public-privat 
nr.178/2010 (PLx 697/2011). 

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

La punctul 10, comisia a fost sesizată în fond împreună cu Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi cu proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.178/2010 a parteneriatului public-privat (PLx 79/2012). 

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

La punctul 11, comisia a fost sesizată în fond cu proiectul de Lege privind 
aprobarea Ordonanței Guvernului nr.8/2012 pentru modificarea Ordonanței Guvernului 
nr.20/2012 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislației Uniunii 
Europene care armonizează condițiile de comercializare a produselor (PLx 166/2012); 

În cadrul dezbaterilor a luat cuvântul domnul deputat Iulian Iancu. 
În urma dezbaterilor, domnul deputat Iulian Iancu, preşedintele Comisiei pentru 

industrii şi servicii, a formulat o propunere de amânare a proiectului de Lege cu 2 
săptămâni, propunere care a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

La punctul 12, comisia a fost sesizată în fond cu proiectul de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.20/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru 
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aplicarea unitară a legislaţiei Uniunii Europene care armonizează condiţiile de 
comercializare a produselor (PLx 719/2010). 

În cadrul dezbaterilor a luat cuvântul domnul deputat Iulian Iancu. 
În urma dezbaterilor, domnul deputat Iulian Iancu, preşedintele Comisiei pentru 

industrii şi servicii, a formulat o propunere de amânare a proiectului de Lege cu 2 
săptămâni, propunere care a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 
 

La lucrările Comisie pentru industrii şi servicii din data de 26 februarie 2013 au fost 
prezenţi următorii domni şi doamne deputat: 
1. Iancu Iulian  – Preşedinte – P.S.D. 
2. Chiriţă Dumitru   – Vicepreşedinte – P.S.D. 
3. Martin Eduard Stelian  – Vicepreşedinte – P.S.D. 
4. Antal Istvan    – Secretar - U.D.M.R. 
5. Teju Sorin   – Secretar - P.N.L. 
6. Blănariu Valentin   – Membru - P.P. - D.D.  
7. Bode Lucian Nicolae  – Membru - P.D.L. 
8. Bucur Constantin Alin  – Membru - P.S.D. 
9. Diniţă Ion   – Membru - P.C. 
10. Dolineaschi Andrei  – Membru – P.S.D. 
11. Ionescu George  – Membru - P.D.L. 
12. Ispir Raluca-Cristina  – Membru P.N.L. 
13. Manolescu Oana  – Membru - Minorităţi Naţionale 
14. Marin Gheorghe  – Membru - P.S.D.  
15. Mironescu Răzvan  – Membru - P.N.L. 
16. Nichita Cristina   – Membru - P.S.D. 
17. Nită Emil    – Membru - P.S.D. 
18. Popa Radu Mihai – Membru - P.S.D. 
19. Roşca Mircea   – Membru - P.N.L. 
20. Săvoiu Ionuţ Cristian  – Membru - P.S.D. 
21. Tararache Mihai  – Membru - Neafiliat 
22. Tătaru Florin-Cristian  - Membru - P.S.D. 
23. Traicu Rodin   – Membru - P.S.D. 
24.Ţîmpău Radu - Bogdan – Membru - P.N.L. 
 

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 24 de deputaţi din totalul de 24 deputaţi 
membri ai comisiei şi propune dezbaterea proiectelor de lege aflate pe ordinea de zi, iar 
comisia aprobă în unanimitate. 

La punctul 13, 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.8/2009 privind acordarea tichetelor de vacanţă (PLx 214/2009). 

La lucrările comisiei au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai Ministerului 
Economiei, doamna Grapini Maria, Ministrul Delegat pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, 
Mediu de Afaceri şi Turism, domnul Răzvan Filipescu, Autoritatea Naţională a Turismului şi 
domnul Stancu, Federaţia Naţională a Hotelierilor. 

În cadrul dezbaterilor a luat cuvântul următorii deputaţi: domnul Iulian Iancu, domnul 
Rodin Traicu, domnul Nită Emil, domnul Săvoiu Ionuţ, doamna Nichita Cristina, domnul 
Tătaru Florin – Cristian, domnul Teju Sorin. 
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În urma dezbaterilor, domnul deputat Iulian Iancu, preşedintele Comisiei pentru 
industrii şi servicii, a propus adoptarea proiectului cu amendamente admise şi respinse şi 
intocmirea unui raport preliminar care va fi înaintat Comisiei pentru muncă şi protecţie 
socială. Proiectul a fost adoptat cu majoritate de voturi, o abţinere (domnul deputat Antal 
Istvan) şi un vor împotrivă (domnul deputat Diniţă Ion). 

La punctul 14, comisia a fost sesizată în fond cu proiectul de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 174/2008 pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative privind protecţia consumatorului (PLx 100/2009). 

În cadrul dezbaterilor a luat cuvântul domnul deputat Iulian Iancu. 
În urma dezbaterilor, domnul deputat Iulian Iancu, preşedintele Comisiei pentru 

industrii şi servicii, a formulat o propunere de amânare a proiectului de Lege cu 2 
săptămâni, propunere care a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

La punctul 15, comisia a fost sesizată în fond cu proiectul de Lege pentru 
modificarea art.25 din Ordonanţei Guvernului nr.21/1992 privind protecţia consumatorilor 
(PLx 418/2009). 

În cadrul dezbaterilor a luat cuvântul domnul deputat Iulian Iancu. 
În urma dezbaterilor, domnul deputat Iulian Iancu, preşedintele Comisiei pentru 

industrii şi servicii, a formulat o propunere de amânare a proiectului de Lege cu 2 
săptămâni, propunere care a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

La punctul 16, comisia a fost sesizată în fond cu proiectul de Lege privind invenţiile 
de serviciu (PLx 508/2013). 

La lucrările comisiei au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai Oficiului de 
Stat pentru Invenţii şi Mărci, sub conducerea domnului Strenc Alexandru, director general 
adjunct, Grup Renaul România, domnul Acsinte Mihai, director juridic, APIA, domnul 
Mărgineanu Ion. 

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul următorii deputaţi: domnul Iulian Iancu, 
domnul Marin Gheorghe, domnul Antal Istvan, domnul Diniţă Ion. 

În urma dezbaterilor, domnul deputat Iulian Iancu, preşedintele Comisiei pentru 
industrii şi servicii, a formulat o propunere de amânare a proiectului de Lege cu 2 
săptămâni, propunere care a fost aprobată cu unanimitate de voturi şi continuarea 
dezbaterilor şi finalizarea raportului în sedinţa din data de 11.03.2014. 
 

La lucrările Comisie pentru industrii şi servicii din data de 27 februarie 2013 au fost 
prezenţi următorii domni şi doamne deputat: 
1. Iancu Iulian  – Preşedinte – P.S.D. 
2. Chiriţă Dumitru   – Vicepreşedinte – P.S.D. 
3. Martin Eduard Stelian  – Vicepreşedinte – P.S.D. 
4. Antal Istvan    – Secretar - U.D.M.R. 
5. Teju Sorin   – Secretar - P.N.L. 
6. Blănariu Valentin   – Membru - P.P. - D.D.  
7. Bode Lucian Nicolae  – Membru - P.D.L. 
8. Bucur Constantin Alin  – Membru - P.S.D. 
9. Diniţă Ion   – Membru - P.C. 
10. Dolineaschi Andrei  – Membru – P.S.D. 
11. Ionescu George  – Membru - P.D.L. 
12. Ispir Raluca-Cristina  – Membru P.N.L. 
13. Manolescu Oana  – Membru - Minorităţi Naţionale 
14. Marin Gheorghe  – Membru - P.S.D.  
15. Mironescu Răzvan  – Membru - P.N.L. 
16. Nichita Cristina   – Membru - P.S.D. 
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17. Nită Emil    – Membru - P.S.D. 
18. Popa Radu Mihai – Membru - P.S.D. 
19. Roşca Mircea   – Membru - P.N.L. 
20. Săvoiu Ionuţ Cristian  – Membru - P.S.D. 
21. Tararache Mihai  – Membru - Neafiliat 
22. Tătaru Florin-Cristian  - Membru - P.S.D. 
23. Traicu Rodin   – Membru - P.S.D. 
24.Ţîmpău Radu - Bogdan – Membru - P.N.L. 
 

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 24 de deputaţi din totalul de 24 deputaţi 
membri ai comisiei şi propune dezbaterea proiectelor de lege aflate pe ordinea de zi, iar 
comisia aprobă în unanimitate. Lucrările au fost la nivel de raportori, cu următoarele acte 
normative:  

La punctul 17 - Proiectul de Lege privind holdingurile (PLx 305/2010); 
La punctul 18 - Propunerea legislativă „Legea holdingului” (PLx 271/2010); 
La punctul 19 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele 
fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale (PLx 377/2008). 

 
 
 
 
 
 

Secretar, 
Teju Sorin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Întocmit 
Consilier Parlamentar: Donea Cristina 
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